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البرک اب  سفن  مه 

باتک تاصخشم 

-1339 دومحم ، يرات ، هسانشرس : 
 ". رسای يرات "  دومحم  / البرک اب  سفن  مه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
279 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

8-022-540-964 لایر  10000  : : کباش
اپیف تشاددای : 

. ییاروشاع رعش  عومجم  ناونع : يالاب  تشاددای : 
نرق 14. یسراف --  رعش  عوضوم : 

. رعش 61 ق -- . البرک ، هعقاو  عوضوم : 
نرق 14. یبهذم --  رعش  عوضوم : 

4ه8 1385 فلا /PIR7994 هرگنک :  يدنب  هدر 
1/62 اف 8 ییوید :  يدنب  هدر 

م32252-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هراشا
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11 ص :

همّدقم

رد هعلاطم  و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ّتیصخش  هاگیاج  زا  یفاک  تخانش  نودب  نتسیرگ ، البرک  ياههنحص  رب  نتفگ و  نخـس  اروشاع  زا 
نیمـضت دناوتیمن  ترـضح ، نآ  گسنارگ  تانایب  نانخـس و  نیماضم  رد  ّربدت  زین  راوگرزب و  نآ  قالخا  نامیا و  هشیدـنا ، فلتخم  داعبا 

. دشاب ترخآ  رد  وا  يراگتسر  ایند و  رد  ناسنا  تداعس  هدننک 
نتخیر رگا  و  دروآ ؛ ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  تشهب  رد  ياهناخ  دـناوتیم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياثر  رد  رعـش  تیب  کـی  ندورـس  رگا 
كاردا روعش و  هیامتسد  ناوتیم  ار  رعش  هک  تسور  نآ  زا  دشاب ، تشهب  هب  دورو  هدننک  نیمـضت  دناوتیم  وا  يازع  رد  کشا  هرطق  کی 

ار يرابکـشا  داد و  رارق  وا  هار  همادا  رد  تیلوؤسم  ساسحا  يزروهشیدـنا و  يارب  ياهّمدـقم  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  تیعقوم  ماـقم و 
. دروآ باسح  هب  ییالبرک  نادیهش  لیخو  مالسلا  هیلع  ادهشلادّیس  يرایمه  یهارمه و  یلدمه ، دنس  ناوتیم 

، مالـسلا مهیلع  شنادـنزرف  ناراـی و  نیـسح و  ماـما  تداهـش  زا  سپ  ياـهزور  نیزاـغآ  ناـمه  زا  زاـبرید ، زا  هک  تسا  یهاـگن  نـینچ  اـب 
مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  بیغرت  دییأت و  دروم  یتّنس  نینچ  هتشگ و  ّتنس  نانآ ، رب  يزیرکشا  يریگمتام و  یناوخهحون ، ییارسهیثرم ،

. تسا هتفرگ  رارق  یهلا  يایلوا  و 
ناگدیدمتـس و همه  وا  تضهن  هدـنام و  يراج  خـیرات  هشیمه  ياهگر  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هَّللادـبع  ابا  سّدـقم  نوخ  ناـس  نیدـب  و 

هب ار  نافعضتسم 
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12 ص :
. تسا هدناشک  یناشفناج  هزرابم و  یهاگآ ، يرادیب ،

، ییاروشاع ثداوح  زومر  رارسا و  فشک  عیاقو و  ناهنپ  داعبا  نتخاسراکشآ  اهّتیعقاو و  میسرت  يارب  يرعاش  رعش و  شقن  نایم ، نیا  رد 
رعش ره  نوچمه  ییاروشاع  رعش  هک  تسا  نآ  مهم  تسین . هدوبن و  نکمم  ینامز  چیه  رد  نآ  فذح  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  نانچ  زا 

. دشاب اراد  ار  دهعتم  رعش  ياهیگژیو  هک  تسا  یندنام  هدننازیگنارب و  نیرفآ ، كّرحت  ینامز  رگید ،
ماما دای  رکذ و  هک  رواب  نیا  اب  اروشاع و  حیحـص  گـنهرف  ندناسانـش  ياتـسار  رد  يربهر ، مّظعم  ماـقم  هثعب  شهوژپ  شزومآ و  تنواـعم 

دوریم و رامـش  هب  یماقم  دهـشم و  ره  رد  گـنهرف  نیا  ياـههولج  نیرتراذـگریثأت  نیرتیگـشیمه و  نیرتیمومع ، مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نیرتناـشخرد زا  یکی  هَّللا ، لـیبس  یف  داـهج  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هار  رد  وا  ياـهيرگراثیا  اـهيزابناج و  هوکــشرپ  هرطاـخ 

. دوشیم بوسحم  اهشزرا  نیداینب  ظفح  رد  یمالسا  یناسنا - ياهدربهار 
نادنمقالع و هب  ار  يرات  دومحم  ياقآ  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  هتفیـش  دـنمناوت و  رعاش  رثا  البرک » اب  سفنمه   » ییاروشاع رعـش  هعومجم 

ياضف تیاعر  اب  کیسالک ، رعش  بلاق  رد  دّهعتم  رنه  زا  ياهنومن  هلیسو  نیدب  ات  دشاب  میدرادیم . میدقت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارئاز 
یخیرات تافیرحت  يرکف و  تافارحنا  زا  ناـکمإلا  یّتح  نآ  رد  هک  دریگ  رارق  ناـگمه  سرتسد  رد  رـصاعم ، هعماـج  ِیبهذـم  رعـش  دـیدج 

اراد ربتعم  لتاقم  بتک  یخیرات و  تادنتسم  اب  قباطم  ییاوتحم  دشابن و  يرثا  حیادم  یثارم و  نیـشیپ  ياههعومجم  زا  يرایـسب  رد  لوادتم 
. دشاب

شهوژپ شزومآ و  تنواعم 

يربهر مّظعم  ماقم  هثعب 
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13 ص :

متام لصف 

هراشا
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15 ص :

مّرحم غاد 

هتخیر منبش  هلال  ياهگربلگ  رب  هامهتخیر  ممشچ  ناراب ز  نامسآ  رد  نامسآ 
هتخیر مدآ  دالوا  لد  رب  نودرگ  تسدتشاد  هودنا  تنحم و  غاد و  درد و  ملاع  هچره 

هتخیر مهرم  قشع  زا  ارم  نایرع  مخزارم  شغیت  اب  دروآ  نونج  صقر  رد  هکنآ 
هتخیر متام  يابهص  نم  ماج  يولگ  ردهتخاس  میالب  زا  تسم  لزا  زور  زا  یقاس 

هتخیر میرم  نب  یسیع  يهدید  زا  نوخ  هک  ایكاخ  يور  رب  نامسآ  غاب  دزیریم ز  هلال 
هتخیر مّرحم  غاد  ناقشاع  يولگ  ردتسود  هک  نوچ  دزوسب ، قشاع  ارچ  ینادیم  چیه 
هتخیر ملاع  دابآ  انف  رد  يرارقیبکنآ  زا  رسای »  » نادکاخ نیا  رد  تسین  ندنام  ياج 
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اروشاع باق  رد 

تایئاروشاع باق  رد  ياهنییآ  باتفآتایئانعر  زا  يریوصت  اههّلق  غیتس  يا 
تایئادیش لد  اهنت  قفا  رد  دراد  همیختنشور  هاگن  زا  زور  ره  دیشروخ  دکچ  یم 

تایئایرد يهدید  اب  دزو  یتاراشا  زکنیمز  تسد  رد  تسیجاّوم  خیرات  البرک 
تایئامیپ قحز  نادیواج  قشع  تایح  يااهتنا  ات  ادتبا  زا  ياهدومیپ  قح  هار 

***
تایئاورپ یب  سفن  نیا  زا  هدنام  ناریح  غیتتبل  ياهیگنشت  رب  مِقَتْسَی ، َْمل  دز ، شقن 

تایئارحص يهنیس  دراد  مخز  ناتسلگ  کیدناهدروآ  ترکیپ  رب  لگ  هزین  غیت و  هک  سب 
تایئاهنت يهظحل  نیریش  هچ  اجنآ  تشذگیمتسود  ياپ  شیپ  هدجس  دوب و  قشع  يدوب ، وت  نیا 

تبل يوررب  تخیر  تمشچ  ود  زک  یکشا  ریغ 
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ياهدرک ادها  یتسه  نید  یشخبموادت  ردتایئاّقس  يهدهع  زا  سک  چیه  دماین  رب 
باتفآ رطع  زیربل  تاهنیس  رسای »  » تشگتایئادها نیا  زا  نید  ياههیاپ  ماوق  يا 

تایئادوس لد  هتفریذپ  ات  ار  وا  رهم 

ینیذُخ ُفویُسایف  یلتقبّالإ  مِقتسی  َمل  ٍدّمحم  ُنید  ناک  نإ  * 
. دیریگبرب رد  ارم  اهریشمش  يا  سپ  دنام  دهاوخ  ياجهب  نم  ندش  هتشک  اب  دّمحم  مّدج  نید  رگا 

البرک يانم 

تسالبرک يالب  رادیرخ  مقاتشم  ناجتسالبرک  ياوه  رد  منوخ  زیربل  لد  نیا 
تسالبرک يادصمه  اجنیا  هنشت  يولگ  رهتسیگنشت  اب  مدقمه  اجنیا  هتسکشب  لد  ره 

تسالبرک يابرلد  میرح  رد  لد  نیا  ياجماهدرک  نادنز  هنیس  نورد  ار  لد  ببس  یب 
دوریم وس  نادب  تسا و  تشهب  قاتشم  هک  ره 
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ماهنیس رد  البرک  غاد  ریغ  درادن  هرتسالبرک  يازفناج  تشهب  نم  يوزرآ 
نتشیوخ درد  رهب  زا  بیبط  ییوجیم  هچ  زاتسالبرک  يانشآ  میانشآ ، درد  لد  نوچ 

افص یعس و  نتشیوخ  رانک  رد  دراد  هبعکتسالبرک  يافّشلاراد  رد  درد  مایتلا 
ماهنیس ياونین  رد  هدید و  تارف  ردتسالبرک  يافص  یعس و  مه  هشوگ  شش  تبرت 

دوش ناشفا  رطع  کشا ، زا  كاخ  هّکم  يانم  ردتسالبرک  يارب  زا  اّما  مراد  یهآ  کشا و 
اوسام ناج  هب  شتآ  دنز  یم  رسای »  » هچنآتسالبرک يانم  رد  نوخ  رد  ِقرغ  اّما  كاخ 

. تسالبرک يازگناج  زیخ و  هلعش  يارجام 

البرک يوزرآ  رد 

البرک يوس  هب  لد  نیا  سفن  ره  اب  دوریم  « البرک يوب  هظحل  ره  دسریم  مماشم  رب  »
البرک يوجوتسج  رد  وک  هب  وک  نم  مدمآ  « یلع نب  نیسح  ربق  لغب  رد  مریگب  ات  »
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البرک يوربآ  زا  وربآ  مریگب  اتوت  نامهم  مدش  اّما  ماهدولآ  نم  هک  رگ 
البرک يوبس  زا  هعرج  هعرج  مشونب  ات  « هدب تلهم  لجا  يا  متارف  بآ  يهنشت  »

البرک يوزرآ  رد  دش  هلعش  اپارس  لدرادغاد  ياههلال  نوچ  بلط  نابایب  رد 
البرک يوگ  تفگ و  زج  یلع ، نب  نیسح  زجناقشاع  نایم  رد  دشابن  شوخ  رگید  فرح 

البرک يودع  نم  رب  ار  هار  ددنبب  رگتشذگ  مهاوخ  رس  ناج و  زا  البرک  ریسم  رد 
البرک يور  هب  ور  نم  لد  همیخ  دنزیممخر  رب  شنارئاز  رابغ  دنیشنب  هک  ات 

البرک يوه  ياه و  رسای »  » وچمه دراد  هک  رهشاهلعش  رارش  دزیخرب  هک  دیاب  سفن  ره 
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لد يانشآ 

درادن افص  نارای  یمیرح  البرک  زجدرادن  البرک  زج  یهاگهولج  چیه  لد 
درادن اون  ین  نیا  تبرغ  ياون  زا  ریغنوچ  اونین ، هب  نک  رس  رگید  ياون  ین  اب 

درادن افّشلاراد  نم  لد  البرک  زجوک  ره  هب  افش  رهب  مدیَربیم  هدوهیب 
درادن انشآ  ناج  لد  يا  نیسح  زا  ریغملاع  ود  رد  هک  نک  ّسح  ار  متبرغ  ساسحا 
درادن اهب  زگره  وا  ّتبحم  یب  ناجتسا  گنس  تشخ و  رتمک ز  وا  تیالو  یب  لد 
درادن امس  رد  هر  شهاگنیب  دیشروختسین  وا  میرح  رد  زج  شهاگهولج  باتهم 

درادن اود  مدرد  شفیرش  تبرت  زجمبیبط  وا  تساهنت  میوا  قشع  رامیب 
درادن ار  وت  رطع  ّتنج  میسن  یّتحنم  لد  زا  هتکن  نیا  دییوگب  البرک  اب 
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مدیرخ دوخ  ناج  رب  ار  الب  نیبب  رسای » »

درادن الب  زا  ریغ  مناد  قشع  هار  نوچ 

لد يرابنوخ 

لد يرامیب  هنیآ  نآ  زا  دریگ  افش  اتلد  يراج  یسفن  ره  الب  برک و  دوریم 
لد يرادیب  تضهن  الب  برک و  تضهنتسه  هک  خیرات  يهنییآ  رب  تسیخرس  طخ 
لد يراوخ  ادخ  هب  دنیبن  رمع  همه  ردنیسحز  ییالج  تسهتفرگ  هک  سک  ره  ناج 

لد يراوخمغ  یپ  زا  وا  دسریم  تبقاعیشاب  ارهز  يهداز  نآ  يهداد  لد  هک  رگ 
لد يرای  دنک  تسهداتف  ِراب  رگا  هکنیسح  تسد  رد  هدب  ار  دوخ  لد  ملاع  ود  رد 
لد يراز  نم و  کشا  زونه  تسهدیدن  سکیلع  نب  نیسح  هودنا  مغ و  يارب  زج 
لد يرابنوخ  هب  تسهدیسرن  یمشچ  چیهالب  نادیم  هب  هتفخ  نوخ  هب  ياهنت  ریغ 

لد يرالاس  هب  هنیس  مرح  رد  دسرنسک  نوچ  شقشع ، هب  داد  رگا  رسای »  » دوخ لد 
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قیاقش تبرغ 

لد ررش  ملاع  یتسه  رب  دنزلد  رگا  قشع  رون  هب  نشور  دوش 
لد رحس  ات  دزوسب  عمش و  دوشدیآ  ردرگ  نارارقیب  مزب  هب 

لد رثا  یتسه  همه  رب  دراذگشدوپ  رات و  دریگب  شتآ  رگا 
لد رفسمه  ّتبحم  زج  درادنتسود  هر  زج  یقیرط  دیوجیمن 

لد رطخ  دص  هدیرخ  دوخ  ناجهبرادلد  هار  رد  الب  نادیم  هب 
لد ررض  دنیبیمن  ادوس  نیا  ردار  دوخ  قشع  تسدهب  رگ  دراپس 

لد روهلعش  یهآ  هب  ددرگیم  هکتسا  ناهن  رتسکاخ  ریز  شتآ  وچ 
لد رپسهر  ددرگ  قشع  يوک  هبنت  ّتنم  یب  اههظحل  مامت 
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لد رت  مشچ  اب  ار  تسود  میرحمد  ره  قوش  اب  دنکیم  ترایز 
لدرگج زوس  زا  دایرف  دشکار  ولگ  رد  هدنام  ضغب  هتسکش 

لد رپ  لاب و  دز  البرک  غاد  زياو  يا  داتفا ، كاخهب  ناسرتوبک 
لد ربخ  دریگ  شطع  زوس  زا  وچکشا  شتآ  رارش  رد  دزوسب 

لد رد  تسییاغوغ  هچ  ییاغوغ ، هچقیاقش  نیدنچ  تبرغ  دایب 
لد رس  اپ و  یب  ناور  شلابند  هبدیشروخ  دننام  دش  هزین  رب  يرس 

لد ره  يوس  هر  وا  قشع  درادنناج  ره  هب  رسای »  » وا رهم  دشابن 
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قشع مرح 

نیسح تسییادف  وت  قشع  هر  رد  نم  ناجنیسح  تسییادخ  ياهلد  ّتنج  تتبرت 
نیسح تسییالبو  برک  نم  لد  نیا  نم - لدقوش  زا  نکیلو  هداد  یسک  هب  لد  یسک  ره 

نیسح تسییادگ  قشع  مرح  رد  لد  راکلد  يهلبق  تمرتحم  مرح  دشاب  هک  يا 
نیسح تس  ییادج  غاد  نآ ، زا  لد  دزوس  هچنآکار  ام  ینارم  شیوخ  تمحرم  رد  زا 

نیسح تسییاهر  مخز  نآ  رب  هک  نک  يرظنوت  یپ  زا  ملد  تشگ  اهر  هداج  رد  هداج 
نیسح تسییافش  وت  كاخ  هّرذ ز  ره  هب  هکمیرمش  تمینغ  بوخ  ار  وت  كاخ  نآ ، زا  ام 
نیسح تس  ییادخ  ياهلد  ّتنج  تتبرتسب  هداد و  لد  وت  هب  رسای »  » هک تسین  ببس  یب 
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یقشاع رارش 

نیسح نک  نشلگ  وت  ار  مناج  ناتسریوک  نیانیسح  نک  نشور  فطل  زا  ارم  کیرات  ماش 
نیسح نک  نمأم  وت  نم  ناج  نما  میرح  ردریگ  ياج  نآ  رد  وت  لد ، مان  هب  مراد  ياهناخ 

نیسح نک  نت  رب  تخر  نیا  ارم  تتامارک  زادهد  انعم  وت  قشع  سابل  رد  یناگدنز 
نیسح نک  نکفا  هلعش  ار  یقشاع  رارش  نیالد  ناج و  رد  ارم  دشاب  وت  قشع  زا  یشتآ 

نیسح نک  نم  رد  داجیا  نید  روش  نامیا ، روشمایتسه  ددرگ  زیربل  البرک  رطع  ات ز 
نیسح نک ، نویش  قشع ، دیوگ  هنشت ، يولگ  زاکشرس  نک  يراج  لقع ، دیوگ  هدیکشخ ، بل  رب 

نیسح نک  نماد  هدولآ  رسای »  » رب رظن  کیزیخ  درد  يارس  تنحم  نیا  رد  ناسحا ، همه  يا 
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هودنا نشلگ 

متسه هدوب و  تمرک  فطل و  هدنمرشمتسه ز  هدوب و  تمرح  میرح  كاخ  نم 
متسه هدوب و  تمدق  ریزب  روم  نوچمتفرگ  ياج  وت  ینامیلس  يوک  رد 

متسه هدوب و  تمک  زیچان و  هدنب  کینم  یلو  تسود  يا  ییوت  ملاع  ود  يالوم 
متسه هدوب و  تملع  ياپ  نز  هنیسنم  مورن  ییاجهب  وت  يوکرس  زا  ریغ 
متسه هدوب و  تمغ  رادیرخ  هک  ینعیمنیرتهدرمژپ  وت  هودنا  نشلگ  رد 

متسه هدوب و  تمرتحم  مرح  كاخ  « رسای  » وچ هار  نیا  رد  چیه ، مین  چیه  نم 
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ادرف حبص  غورف 

تسا نیسح  میاّنمت  اهنت  قح  زتسا  نیسح  میازفا  حور  تشهب 
تسا نیسح  میادرف  حبص  غورفتسوا  خر  مکیرات  ماش  غارچ 

تسا نیسح  میالوم  هار  نیا  رد  ومتسا  يو  قشع  يهدنب  ملاع ، ود 
تسا نیسح  میادیپ  ناهنپ و  ارممنیمه  نطاب  رد  هچ  رهاظ  رد  هچ 

تسا نیسح  میابقع  ایند و  ارمیهاگهیکت  شرهم  ریغ  مرادن 
تسا نیسح  میادیش  بلق  رورسشیالبرک  مناج  مسج و  تشهب 
تسا نیسح  میاوأم  قشع  يا  نیببییاج  هب  اوأم  یسک  ره  هتفرگ 
تسا نیسح  میاهنت  بلق  دیمالد  ماهداد  شقشع  هب  رسای »  » رگا
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یتسه هنییآ 

ماهدناوخ تنایشآ  رد  رپ  لاب و  یب  يریاطماهدناوخ  تناتسآ  رد  ياهّرذ  ار  دوخ  هک  نم 
ماهدناوخ تنامسآ  رد  ياهطقن  ار  دوخ  زابمشچ  هب  میآیمن  یتسه  هنییآ  رد  هچ  رگ 
ماهدناوخ تنارکیب  رحب  جوم  رد  ياهرطقار  شیوخ  نکیل  قیالان و  قشع  طیحم  رد 

ماهدناوخ تناوراک  ياوه  رد  يرابغ  نوچباتفآ  ناوراک  ریما  يا  ار  نتشیوخ 
ماهدناوخ تناتسوب  راخز  رتمک  ار  شیوخنم  کیل  ینآ  زا  رتالاب  وت  متفگ ، ار  وت  لگ 

ماهدناوخ تنازخ  یب  غاب  نابرد  ار  شیوخیگدولآ  اب  هک  تهاگ  رد  مهاوخ ز  نآ  رذع 
ماهدناوخ تناتسآ  مالغ  ار  دوخ  ببس  نآزماهدروخ  يزور  وت  ناسحا  ناوخ  زا  مرسای » »
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البرک باتفآ 

نیسح ینعی  ادخ  نوخ  ششوجنیسح  ینعیاقب  بآ  همشچ 
نیسح ینعی  الو  خرس  بکوکار  قشع  نامسآ  داد  یقنور 
نیسح ینعی  امنهر  ار  ناگتسخربهار  وا  ار  قوش  ناوراک 

نیسح ینعی  يدهلا » حابصم   » زنکلد ياهبش  ینارون  لعشم 
نیسح ینعی  یحضلا » سمش   » هولجنیرتنشور ار  قشع  ياههلعش 

نیسح ینعی  البرک  باتفآقفا  ماب  زا  دناشفا  یم  رون 
نیسح ینعی  اونین  دیهش  زاازف  مغ  یتارطاخ  اج  رب  دنام 

نیسح ینعی  ایربک  راثن  ناجدرک  راثیا  رس  تسود  قیرط  رد 
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نیسح ینعی  افو  قشع و  رهظمقح  درم  نآ  تشذگ  یتسه  همه  زا 
نیسح ینعی  اههلال  ثیدح  نآدوب  ریسفت  شوخ  هچ  ار  اهلد  غاد 

نیسح ینعی  اهبنوخ  شیادخ  ربنیملاعلا  بر  تسد  شنابیاس 
نیسح ینعی  یضترم  مشچ  رونتسا  همطاف  كاپ  دنزرف  وا  رسای » »

قشع تمارک 

نم لماش  دشوت  فطل  یتسه  شخب  تمارک  يانم  لصاح  تیور  قشع  نم  لد  تشوپ  هیس  يا 
نم لصاح  رب  دز  هلعش  لّوا  رد  مغ  نیا  شتآمرادن  مغ  زج  یلصاح  متام  يارحص  نیا  رد  نم 

نم لد  رد  دراد  هولج  تیالب  برک و  تبرغهتسشن  تیاشامت  رد  منوخ  زیربل  لد  نیا 
نم لحاس  نم ، رگنل  اهمغ  جوا  رد  وت  رهممکشا  يایرد  رد  قرغ  هتسکش  مبلق  قروز 

نم لمحم  نونکا  دیآ  تیالبرک  تمس  هب  وروت  مغ  غاد  زا  مراد  هلان  کشا و  زا  یلمحم 
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نم لگو  بآ  رد  همیخ  تیاونین  لاهن  دزدرک  ادخ  رطع  رد  هقرغ  ار  ملگ  بآ و  وت  قشع 
نم لفحم  زا  لگ  ياج  هناوج  متام  دنزیمهتسکش  هخاش  رد  هخاش  مناج  لخن  تیازع  رد 

نم لزنم  تیالبرک  یهلا  فطل  زا  ددرگاهوزرآ  تشهب  يا  تسا  نیا  رسای »  » يوزرآ

باتفآ میرح  رد 

مریقف هک  تیانع  نک  مدوجو  کلم  هش  يامریسا  وت  قشع  هب  نم  ملاع  ود  ره  دیما  يا 
مریوک رد  لگ  کی  لثم  تمان  هک  یتقو  مربیممتشون  رس  راهب  يا  متشهب ، وت  مشچ  ود  يا 
مریمب نم  تیاپ  شیپ  هگنآ  مدرگ  ینیسح  اتمیورهب  ارهز  لگ  يا  ناشنب  وت  ار  تیاپ  كاخ 

مریما وت  مالغ و  نم  ملاع  هب  دشاب  نیا  مرخفممالغ  نم  ار  تهگرد  هک  نآ  زا  مدنسرخ  داش و 
لد يهلبق  تیالبرک  ناج ، يهبعک  ترازم  يا 

ار لد  ناج و  نم  زا  هدرب  وت  يهشوگ  شش  دقرممریذپلد  میرح  نآ  ِقوش  قرغ  اپ  ارس  نم 
مریسم نیا  رابغ  نم  مباتفآ ، تمیرح  يا 
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مریت هب  هک  رگ  دنز  ای  درآ  غیت  رگ  تنمشدمرادنرب  وت  زا  تسد  دوخ ، رس  ناج و  مهدیم 
مریمض رد  تقشع  ریغ  تیالو  رهم  يا  تسینمدوجو  رد  ترهم  ریغ  تیاده  رون  يا  تسین 
مریقح تهاگردهب  نم  یتسه  رتالاب ز  وت  ياملاب  هتسکشب  ریاط  تمیرح  رد  رسای »  » وچمه

شطع ياههلعش 

نیسح مانهب  هدروخ  ملد  ناج و  يهّکسنیسح  ماج  يهنشت  ناگنشت  يا  ماهنشت 
نیسح مالک  حور  ار  هدرم  دنک  هدنزحور  حور ، یب  نترب  دوخ   1 (1) تاهیه »  » داد ز

نیسح مایق  رون  وا  رب  دباتب  هک  رهشایتسه  لد و  ناج و  دوش  ییالب  برک و 
نیسح مالغ  تشگ  ناهج  رد  ناجز  هک  رهناتسآ  نیا  زا  دراد  نانج  رد  یهگیاج 

نیسح مالس  هکلب  مالس  کئالمز  ینشسرطف  هدروآ  درک  هیرگ  وا  رب  هک  نآ 

َّۀلِّذلا . اَّنِم  تاْهیَه  مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق  - . 1
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نیسح مارم  هدنز  شاهدیا  نیا  رد  تسه  داهج (1) 2  زا  ریغ  هب  تسین  یگدنز  ارم  تفگ 

نیسح ماک  هتخوس  یگنشت  زا  سفن  رهشطع  زا  ناشک  هلعش  البرک  رد  هک  هآ 
نیسح ماش  هفوک و  يهّصق  زا  لد  تخوسدیزی  مزب  هب  ماش  ین ، يور  شرس  هفوک 

نیسح مایپ  قشع  رذگهر  نیا  زا  دشابیلو  شلعل  هب  دروخ  نارزیخ  رگا  رسای » »

قشع دنمک  رد 

منک تنوریب  هدید  زا  دوخ  خرس  کشا  جوم  ابمنک  تنوخ  هباقرغ  البرک  قوش  هب  لد  يا 
منک تنونجم  داهرف و  زا  رتاوسر  یقشاع  ردار  وت  مرآ  دنب  هب  رخآ  ار  وت  مرآ  دنمک  ردرس 

منک تنوگلگ  نوگلگ  یقشاع  قیرط  رد  اتمنکفا  تنوخ  كاخ و  رد  منکیم  رب  ار  وت  لد  يا 
منک تنوتفم  ناریح و  رگا  ییآ  نم  هارمهنایم  رد  شتآ  بآ و  اب  ناج ، زوس  مشچ و  کشا  اب 

ٌداهِجَو . ٌةَدیِقَع  َةایَحلا  َّنإ  - 1
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منک تنوچ  زا  دنچ و  زا  رگد  غراف  قح  قشع  زجمربیم  تیادخ  دزن  مربیم  تیالبرک  ات 
منک تنوسفا  هرابکی  یقشاع  بات  چیپ و  ردار  هدید  مزاس  هنییآ  ار  هدرپ  تیور  ِز  مریگ 

منک تنوزوم  اناوخ و  یگدنز  رطس  رطس  ردنونج  قشع و  رهوج  اب  نوخ  رعش  رد  نیبب  نونکا 
منک تنومضم  يایرد  لزغ  نیا  ریوک  رد  اتنک  هزاوآ  زا  رپ  ار  لد  نک  هزات  ار  نخس  رسای » »

تسود لاصو 

شاب اونین  میسن  شون  شطعشاب  البرک  رابغ  لد  يا  ایب 
شاب ادصمه  نوخ  رپهش  اب  ایبشاب  اهر  اجنآ  رد  شاب و  رتوبک 

هنادواج يدرگ  هار  نیا  زا  هکشاب  الب  غیت  يهداتفا  نوخهب 

***
لد يا  قشع  يانشآ  يا  ایبلد  يا  قشع  يالبرک  رد  ایب 
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لد يا  قشع  يارب  ییانعم  وتلد  يا  قشع  يادج  اجنیا  شابم 
هناوج یتسه  يهخاش  رب  نزبل  يا  قشع  ياقل  دش  رّسیم 

***
تسوا رثوک  زا  البرک  میسنتسوا  رهوگ  یتسه  هنییآ ، نیسح 
تسوا روآ  بآ  ماهنشت  هاگنتسوا  رجنح  مخز  دولوم  شطع 

هناقشاع دیاشگرپ  شیوس  هبتسوا  رپهش  ناج  هناورپ و  ملد 

***
تسیتسم روش و  لاح  هب  وا  زا  ناهجتسیتسه  دیشروخ  یلع  نب  نیسح 

تسیتسپ هچ  ره  زا  ادج  وا  ریسمتسیتسرپقح  قیرط  وا  قیرط 
هنایشآ شیوک  هب  لد  يا  ریگبتسیتسدگنت  شقشع ، هک  ره  درادن 

***
تسوا يهدیطلغ  نوخ  كاخ و  رد  نتتسوا  يهدید  تقیقح  ياّلجت 

تسوا يهدیشوج  شطع  رد  يولگتسوا  يهدیتفت  لد  کشخ و  بل 
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هنارکیب ات  وا  رون  دشخردتسوا  يهدیبات  نوخ  ربا  رد  خر 

***
تشاد رت  مشچ  نوخ و  زیربل  یلدتشادرب  شیوخ  زا  مشچ  تشذگب و  دوخز 

تشاد رفظ  حتف و  زا  هولج  شمایقتشادرس  هب  اهنت  ار  تسود  لاصو 
هناور شنوگلگ  کشا  هدیدزتشاد  ررش  لد  رد  اههلال  غاد  ز 

لاصو قوش 

دشاب هتشاد  ادخ  بُرق  مرح  رد  هردشاب  هتشاد  ءایض  وت  رون  هک ز  لد  ره 
دشاب هتشاد  افص  وت  قشع  نشلگ  زاقوش  مرح  ناگتفیش  لد  يارحص 

دشاب هتشاد  ار  وت  رهم  لد  هب  هک  سک  نآتسا  میهج  ران  ررش  زا  داعم  هب  نمیا 
دشاب هتشاد  افش  وت  كاخ  هّرذ  رهلد  دنز  هسوب  ارچ  هک  یناد  وت  كاخ  رب 
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دشاب هتشاد  اون  وت  لاصو  قوش  زکیقاس  هتخیر  اقب  بآ  ار  هرجنح  نآ 
؟ دشاب هتشاد  اجک  هلال  ارت  رطعلگرثوک  وچ  فافش  وت  يورلگ  منبش  يا 

دشاب هتشاد  الب  ریت  رگ  وت  مصخ  زامریذپب  ّتنم  هدید  اب  وت  هار  رد 
دشاب هتشاد  اطخ  هداتفا  رسای »  » رگتسود يا  مرک  زا  رگن  ضامغا  هدید  اب 

دندیرفآ مرحم  زا  لاس  رسرادشه  تسا  داینب  زیرنوخ  ناهج 
يولهد لدیب  رداقلادبع  انالوم 

یناوغرا کشرس 

دندیرفآ متام  ياهقیاقشدندیرفآ  مغ  ناهج  رازلگ  هب 
دندیرفآ می  نوخ  کشا و  جومزمناگدید  کشخ  تشد  يارب 

دندیرفآ منبش  هلال  يور  هبزورفا  لد  حبص  تمرح  ساپ  هب 
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دندیرفآ مخ  تماق  نارازهمغ  زا  دندید و  یقشاع  قارف 
دندیرفآ مّرحم  شوغآ  مهاجکی  هب  ار  ملاع  ود  ره  يازع 

دندیرفآ مهرد  راک  لّوا  زتبحم  رازاب  هب  ار  ام  لد 
دندیرفآ مچرپ  يوم  نیکشم  زقشع  همیخ  رب  دش و  ناج  يازع 

دندیرفآ متاخ  غاب  رب  یلگزیئاپ  لصف  قنور  هک  ات  دریگب 
یناوغرا دیدرگ  هدید  کشرسیناگدنز  راسخاش  دش  نازخ 
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ون لاس  اب  مّرحم  هام  نراقت  تبسانم  هب 

نیسح غاد 

دوبن يدیع  تسا ، مهرد  همه  ملاعدوبن  يدیع  تسا ، متام  يهماگنه 
دوبن يدیع  تسا ، مّرحم  هام  نوچ  : تفگیم نیسح و  غاد  زا  لد  تخوسیم 

مّرحم اب  ون  لاس  نراقت  تبسانم  هب 

تیب لها  نارادغاد 

تسیرگ دیاب  ازع  نیز  اّما  تسا  زورون  هچرگتسیرگ  دیاب  البرک  ناگتشک  يازع  رد 
تسیرگ دیاب  یضترم  لآ  هودنا  اب  هکلباور  دشاب  یمن  ندوب  نامداش  مّرحم  رد 

دیرذگب یبوکیاپ  زا  دیتسین  يدیزی  رگ 
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نکم یناشفا  تسد  نت  زا  دتفا  ساّبع  تسدتسیرگ  دیاب  اونین  نوچمه  هک  وش ، ییاونین 
درک دایرف  ناج  دیدرگ و ز  هلعش  دیاب  هاگتسیرگ  دیاب  ازگناج  زادگ و  رکیپ  مغ  نیز 

نیسح سأر  ادج  رکیپ  زا  دندرک  بل  هنشتتسیرگ  دیاب  ادص  یب  اّما  تخوس  دیاب  هاگ 
ببس نآز  نارادغاد ، لاح  هب  ددنخیمن  سک  ؟ تسیرگ دیاب  ارچ  یسرپیم  زاب  مغ ، نیا  زا  دعب 

دوب ماش  لها  راک  نامیتی  کشا  رب  هدنختسیرگ  دیاب  یفطصم  لآ  زوسناج  مغ  رد 
کشا تخیریم  یلع  نب  نیسح  نینوخ  سأرتسیرگ  دیاب  ار  باب  غاد  هدید  وک ، یسک  رب 

تسا بنیز  تراسا  رد  یتقو  تسانعمیب  دیعتسیرگ  دیاب  ادج  نت  زا  رس  نآ  ياپ  هب  اپ 
نامداش هفوک  لها  رادغاد و  تمصع  لآتسیرگ  دیاب  ارجام  نیز  نامسآ  مشچ  وچمه 

تسازع هام  یلع ، نب  نیسح  هودنا  هامتسیرگ  دیاب  ای  غاد  نیا  زا  تخوس  دیاب  هک  ای 
تسیرگ دیاب  اجک  ره  رد  هعقاو  نیا  زا  رسای » »
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مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم  ترضح 

هراشا
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مغ شقن 

دیشک رای  مغ  شقن  نم  لد  رب  نوخدیشک  راسخر  هدرپ ز  کلف  تسدات 
دیشک رادرب  وت  بیان  نت  نمشدوت  هب  زورنآ  دوبن  یسرتسد  نوچ 

بیرغ نیرتاهنت 

ددرگرب هک  ای  دنامب  هفوک  رد  هک  دنادیمنددرگرس  هچوک  نایم  رد  یبیرغ  درم  ِبش 
ددرگ رحس  بشما  اجک  شنابیرغ  ماش  بشنادرگرس  هدنام  اما  ددرگیم  اههچوک  نایم 

ددرگ رطخ  دص  اب  وربور  دنامب ، هن ، ای  دورتسهفوک  رد  هک  يدرم  نیرتاهنت  نیا  هدنام  دّدرم 
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ددرگ رتشیب  شنورد  هظحل  ره  هودنا  مغییاهنت و  راوید  رب  هیکت  دز  ياهناخ  رانک 
ددرگ رت  کشا  زا  وت  مشچ  ادابم  اهنت ، ياهکهناخ  بناج  ار  وا  دناوخ  ینابرهم  يادص 

ددرگ رصتخم  یتخل  وت  ياهمغ  هک  دیاش  ایببشما  اههچوک  نایم  رد  اهنت  هدنام  يا  ایب 
ددرگ ربخ  نامولظم  رالاس  هلفاق  دیاش  هکملسم  نوخ  قرغ  ار  دوخ  ماغیپ  نیرخآ  داتسرف 

ددرگ رگج  نینوخ  نانمشد  نابز  مخز  زا  هکمدکی  رگج  نوخ  دشابن  رکیپ  رب  غیت  مخز  ز 
ددرگ رپ  لابیب و  دوخ  رای  رهب  هناورپ  ره  هکدشاباور  قشاع  نت  دتلغ  نوخب  رسای »  » رگا

نایغط شتآ 

امش ناهنپ  تملظ  نم  هب  تشگ  الَمربامش  ناشیرپ  ماش  نیا  نم و  نیا  نایفوک 
امش نامهم  هب  دندرک  هچ  دینیبب  اتدینک  رازاب  هب  يور  یگمه  نانابزیم 

امش ناریو  يهفوک  نم و  کشا  نیا  لاحتسا  شیوخ  نانکش  نامیپ  هناریو ز  هفوک 
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امش ناماس  ورس  رد  دوبن  ناماس  ورسمنیبیم  امش ، نتسکش ز  دهع  نیا  زا  سپ 
امش نادرم  همه  زا  ینز  ریپ  شزراارم  تسالاو  رترب و  یلو  هتسخ  ماهدنام 

امش ناهرب  هعقاو  نینچ  رهب  زا  تسیچدیدش  هدامآ  همطاف  رسپ  لتق  رهب 
امش ناماد  گنن ز  دوشن  زگره  كاپیلو  ریشمش  هزین و  نوخ  كاپ ز  دوشیم 

امش ناوارف  ملظ  زا  همطاف  لد  نوخددرگیم ، الب  برک و  رد  هثداح ، نی  زا  دعب 
امش نایغط  شتآ  هگهمیخ و  هلعشمغ و  بنیز و  هگلتق و  الب ، برک و  شطع و 

امش نازرل  يهیاپ  دنکشیم  تبقاعقافن  ریگنانع  تشد  نیا  رد  دیتشگ  هک  يا 
امش نایصع  ششوج  نیا  رب  تسین  یلحاسدننادیم  همه  هتسخلد ، رسای »  » طقف ین 
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یسکیب درگ 

ار دوخ  نهاریپ  یسک  یب  درگِز  میوش  ات  هکار  دوخ  نماد  میرح  مدرک  رتهدید  کشا  ز 
ار دوخ  نشلگ  ياههچنغ  مداد  مصخ  تسد  هبتبرغ  نیردناک  منابغاب  هداتف  اپ  زا  نآ  نم 

ار دوخ  نمشد  نم  متشادنپیم  تسود  دوخ  اب  هکموق  نیا  دننزیم  مگنس  ماب  زا  رگا  دوبن  بجع 
ار دوخ  نت  مدرک  نایفوک  ياهگنس  رب  رپسنیئآ  دب  مصخ  گنس  بلق  رب  رثا  ات  مراذگ 
ار دوخ  نمأم  هرامالا  راد  رس  رب  مدید  وچهَّللاراث  لصو  هار  هب  مدرک ، رظن  عطق  ناج  ِز 

ار دوخ  نشور  باتفآ  متام  ربا  رد  ناهنمدیدیم  هک  اجنآ  ارم ، رسای »  » نوگریق دش  ناهج 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ریفس  ياثر  رد 

مالسلا هیلع  لیقع  نب  ملسم 

قشع جارعم 

تسا رای  قوش  زا  نوگ  هلال  نم  خرتسا  راد  هنییآ  ار  غاد  نم  لد 
تسا رارقیب  بشما  منینوخ  لداّما  مدرگیم  اههچوک  نایم 

تسا رابکشا  ممشچ  تسود  رجه  زنکیل  شیوخ  لاح  هب  میرگیمن 
تسا راد  نامهم  یقشاع  بشما  هکدیدنبب  نیذآ  مغ  رهش  رد  نوخ  ز 

تسا راظتنا  مشچ  مه  راد  بانطیّتح  هک  سب  نیا  متبرغ  يارب 
تسا هرامالاراد  نم  جارعم  یلوتسا  نوخ  كاخ و  زا  ناقشاع  جورع 

تسا راسگنس  نانابزیم  تسدهبنیک  هر  زا  بشما  ینامهم  نت 
تسا راختفا  ار  ناقشاع  تداهش  « رسای  » رای يور  لصو  يارب 
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هفوک يانم  رد 

وت يارب  زا  دوشیم  نازخ  نم  ناج  نشلگوت  يادف  نم  یتسه  همطاف  غاب  لگ  يا 
وت ياپ  هب  موش  هتشک  لد  دیما  يا  مشوخرسموریم  رادرس  رب  یقشاع  مرج  هب  هک  نم 

وت يادص  رگد  راب  نوخ  جوم  هب  مونش  اتناوخب  ار  شیوخ  لمسب  ماهداتف ، نوخ  می  رد 
وت يالب  مغ و  جنر و  ناج  هب  ماهدیرخ  هک  اتدوخ  تسه  دوب و  رهوگ  متخورف  وت  هر  رد 

وت يابرلد  هرهچ  نم  مشچ  هب  دوب  شقنتمنیبب  رگد  راب  مرّسیم  دشن  هک  رگ 
وت ياههلال  نشلگ  دنکیم  هطاحا  غادمد  هب  مد  هک  ادخ ، نوخ  ایم ، نایفوک  بناج 
وت يانم  البو  برک  نم  يانم  دوب  هفوکیلو  قح  قشع  هر  رد  ادف  ناج  مینک  ود  ره 
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مالسلا هیلع  ملسم  هسامح 

مملسم الوم ، هار  راثن  ناجمملسم  ارهز ، دنزرف  قشاع 
تساهر تبرغ  يداو  رد  يریاطتسازع  رد  هفوک  رهش  ياههچوک 
راد يالاب  دور  دوخ  ياپ  هب  اتراگزور  هدیدن  قشاع  نینچ  نیا 

دینز مراد  ارم  قشاع ، مقشاعدینز  مراز  لد  رب  ار  مغ  ریت 
! نایفوک میامش  مخز  هنشت  ! نایفوک میانم  هدیدرگ  هفوک 

دینک ینابرق  هنشت  ار  یقشاعدینک  ینافوط  رحب  ار  ماهنیس 
! نابزیم ددنبب  ار  نامهم  تسدناهج  رد  هدیدن  یمشچ  نونک  ات 

! نیمز يور  رشب  خیرات  گنن  ! نیک ملظ و  ياههمشچرس  امش  يا 
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تساههچوک نایم  اهنت  نامهیمتسادصمه  بش  تملظ  اب  نابزیم 
تسین درم  کی  نایفوک  يا  امش  ردتسین  دردمه  ارم  سک  اجنیا  مریگ 

تسین درگ  تریح  هک  دنادیمن  سکارم  مشچ  یناریح  خساپ 
تسین درس  هآ  مرگ و  کشرس  زج  ! نایفوک يا  مییاهنت  هرمه 

ناتریشمش ماهنشت ، يولگ  ربناتریجنز  نم  ياپ  تسد و  هتسب 
دینز مگنس  اهماب  يور  هگدینز ز  مگنت  لد  رب  یهاگ  هنعط 

! امش گنس  نیا  حورجم و  نت  نیاامش  گنن  نامسآ ، دسیونیم 
گرگ لاگنچ  رد  هداتفا  تفسویگرتس  حور  ار  قشع  يا  نیسح ! يا 
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مالسلا هیلع  ملسم  ترضح 

کشا يهلعش 

دوب وت  رادلد  يهبذج  وت و  قشع  زا  نخسدوب  وت  راثیا  تبحص  لد  لفحم  رد  زاب 
دوب وت  راّوز  هک  هتسخ  ِنم  مشچ  مدرممغ  يهفوک  رد  هدمآ  تدق  ياشامت  هب 

دوب وت  رامیب  يهدید  ناج  نشلگ  سگرنتلگ  مان  زا  دکچ  ّتبحم  رطع  طقف  هن 
دوب وت  رادیب  يهدید  شبش  عمش  ار  هفوکتسوت  بش  زامن  رّطعم ز  هداّجس  رهُم و 

دوب وت  رازلگ  يهولج  نیرتزیئاپ  هفوکیلو  وت  مان  ییافوکش  لصف  البرک 
دوب وت  راوید  يهیکت  مغ  تبرغ و  يهیاستشذگ  هنابیرغ  هک  سب  ار  وت  هچوک  رد  هچوک 

دوب وت  راک  ددم  ریپ  نیا  طقف  تعامج  نازدرک  يرای  ار  وت  دوب و  قح  تعاط  رد  هعوط 
دوب وت  راطفا  هب  هک  نینوخ  يهظحل  نآزا  ياونوخ  رد  هتسکش  هزور  نانکش  نامیپ  يا ز 
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دوب وت  رازآ  یپ  وس  کی  مصخ ز  يهنعطموجه  دروآ  وت  هب  وس  کی  هفوک ز  تملظ 
دوب وت  رابنوخ  نت  زا  نیمز  يور  نوگ  هلالوت  يهراپ  دص  رکیپ  زا  لگ  تخیریم  هک  سب 

دوب وت  راسخر  هب  هتشگاهر  نوخ  مدنسيدیدرگ  دوخ  تریغ  يهتفای  وربآ 
دوب وت  رای  لد  هک  يوگ  یلع  نب  نیسح  ابنونک  هّکم  يوس  هب  ور  ابص  کیپ  يا  یتفگ 

دوب وت  راثآ  همه  مداهن  يور  اجک  رهنیرتبوبحم  همه  زا  ارم  وت  يا  نیسح  ای 
دوب وت  رادیرخ  هتسخ  ِنم  بات  هب  لددننم  رادیرخ  راد  ینو و  ریشمش  غیت و 

دوب وت  رازاب  یمرگ  زا  هلحرم  نیا  روشدهاوخ  یم  ار  وت  هک  نآ  تسد  هب  تسد  دوریم 
دوب وت  راتفگ  رادیدپ ز  هلعش  نیا  رسای » » کشا يهنییآ  رد  رای  مغ  تشاد  ياهلعش 

کشا www.Ghaemiyeh.comيهلعش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


53 ص :
مالسلا هیلع  ملسم  نالفط  لاحنابز 

هتسکش ياههقاس 

ار ام  ناما  هدب  میرهش  نیا  بیرغارام  ناهر  مغز  مییاهنت  میتی و 
ار ام  ناشن  نانچ  مغ  ریت  هتفرگمیداتفا  رد  اپ  نیک ز  لها  ملظ  ز 

ار ام  نازخ  نکم  نیچلگ  ياوت  ایبمیهودنا  غاب  هب  نامژپ  یلو  لگ  ود 
ار ام  نارگ  مغ  نونکا  تفرگرب  هبتسا  نوخ  ام  مشچ  ود  اباب  تنحمز 

ارام ناغف  لد  هب  نوخ ، کشا  هدیدبمتام  زا  هتسشن  تبرغ  نیا  رد  نیبب 
ار ام  نایشآ  هب  نادرگرب  ایبمینارجه و  ریتز  رپ  لاب و  هتسکش 

ار ام  ناتسوب  هب  رپرپ  نینچ  نکمهودنا  يهخاش  هب  کنیا  میاهتفکش 
ار ام  ناوت  رگد  رکیپ  رد  هدنامنرذگب  ام  لتق  رگنب ز  ام  کشرس 
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ار ام  نابزیمز  اجنیا  دیسر  اهچدرک  دهاوخن  افج  شنامهم  هب  یسک 
ار ام  ناجهب  دتف  مغ  نیز  یشتآ  هچمیراد  رگج  رد  هک  هلان  نیا  زا  دوس  هچ 

ار ام  ناور  هدش  مغ  هآ  کشرسهنیس و  هدیدز و  رسای »  » کلف نانچ 
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البرک هب  دورو  هّکم و  زا  هلفاق  جورخ 

هراشا
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رون ود  داتفه و 

دیپس حبص  هیس  ماش  زا  رتهریت  دشدیمد  وچ  متام  لاله  البو  برک  رد 
دیشروخ کی  هم و  کی  هراتس  داتفهدوب  هدمآ  رون  ود  داتفه و  هک  دنیوگ 

باتفآ نیرتهنارکیب 

مّرحم يزوس  متس  دایرف  زاغآمّرحم  يزوریپ  خیرات  أدبم  يا 
تساروبع رد  تنیمز  زا  لد  ناشکهکدصتسا  رون  هچ  ره  نامسآ و  تراصح  رد  يا 

ار البرک » ٍضرا  ُّلُک   » تیاههولجز وار  ادخ  رون  وتز  رگ  یّلجت  مدید 
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دراد ریسفت  نوخز  ششیپ  رد  مولظمدراد  ریوزت  يهنشد  دص  فکب  ملاظ 
مّلسم یّقح  عضوم  رد  دوب  نامیامّسجم  نامیا  شیپ  رد  هدمآ  رفک 

تیالب برک و  زا  دزیخ  تعاجش  يوبتیادف  ناج  تداهش  نامیا و  هام  يا 
مد ره  تساهلد  یبای  تداعس  سردملاعب  دراد  وت  ياروشاع  هک  یسرد 

قشع تریغ  اهگر  هب  نآ  زا  دینک  يراجقشع  تضهن  زا  ریگب  تربع  ایب  لد  يا 
تسییاهر اهتملظو  ملظ  زا  نیسح  قشعتس  ییادخ  قشع  یلع  نب  نیسح  قشع 

مّرحم هام  نوگ  هلال  نامسآ  يامّرحم  هام  نوخ  خیرات  ءاشنم  يا 
دشخردیم نوگلگ  دیشروخ  ود  وداتفهدشخردیم  نوخ  بکوک  تنامسآ  رد 

هتفرگ لتقم  يهمشچ  زا  يرگنشورهتفرگ  لقیص  يهنییآ  ود  داتفه و 
گنهامهیتسه اب  گربلگ  ود  وداتفهگنر  نوخب  اّما  دیفس  سای  ود  داتفه و 

تداعس حبص  نیرت  يراج  ود  داتفهتداهش و  راموط  هب  ناونع  ود  داتفه و 
قشع يهنحص  رد  رگراکیپ  ود  داتفه و 
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كاخ نیا  ياهقیاقش  نینوخ  ود  داتفهقشع و  يهنحش  زا  هتسارآ  ود  داتفه و 
هدیسر شک  ملاظ  مولظم  ود  داتفهكالفا و  هب  ات  هدیشکرس  نوخ  رد  ياهلگ 

مّرحم نادیواج  يارحص  تعسو  ياهدیمد  نوخ  گنرب  حبص  ود  وداتفه 
تنادواج ياههروس  رد  ربب  ار  اممّرحم  نآرق  يهشیدنا  شیور  يا 

تسا رادهنییآ  قح  هک  اجنآ  ربب  ار  امتناشن  یتسه  نشور  ياههیآ  رد 
مییالبرک لالز  بآ  يهنشت  امتسارابغ  گنریب  تآرم  لد  هک  اجنآ 

میدرگن مهرد  رگا ، درآ  موجه  ملاظمییادخ  نوخ  يهراومه  ورهر  ام 
دشاب گنرنوخ  نامیور  میشتآ و  اممیدرگن  مخ  رگمتس  شیپ  رد  میورس و 

میدربن رد  بشاب  میحبص و  هداز  امدشاب  گنن  ام و  گرم  ام  یشوماخ 
تداشر نادیم  درم  داهج و  درممیدرم  هک  فک ، زا  غیت  میزادنین  زگره 

مّرحم هام  نارکیب  يادتبا  ياتداهش  باق  رد  تسادیپ  ام  ریوصت 
مّرحم هام  نامسآ  دادتما  يا 
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میناشفیم يرون  هکنآ  میراد  وت  زا  اممینامسآ  رد  لعتشم  نارتخا  ام 

مواقم لخن  نیا  هشیر  هتفرگ  نوخ  ردموادم  ياهشپت  رد  مبلق  هداتفا 
یتسم روش و  ریرح  رد  مناج  هتسشنبیتسه  ضبن  نوچ  دنزیم  نم  لد  ضبن 

دراد هنیس  نورد  ندنام  اجب  روشدراد  هنییآ  رد  هشیر  ام  لد  لخن 
ییالبرک ار  ملد  دنادرگ  هک  يروشییادخ  گنر  وا  زا  ناج  دریگ  هک  يروش 
تسام ندناوخ  نوگلگ  قشع  ياههزینربتسام  ندنام  ياقب  زمر  البرک  نیا 

دراد زیئاپ  لد  رد  افوکش  یلصفدرادزیخ  نافوت  يایرد  البرک  نیا 
تسا قشع  رادلدو و  لد  دیواج  روشنمتسا  قشع  راثیا و  رد  روصحم  البرک  نیا 

تسا ناوغرا  گنرب  يدیشروخ  ریوصتتسا  نامسآ  تفه  يهمان  نوخ  البرک  نیا 
لباقت رد  لطاب  قح و  اجنیا  دنتسهلگ  ره  نوخ ز  بالگ  دراد  البرک  نیا 

اجنیا دراد  تلاهج  رفک و  يهشیدنااجنیا  دراد  تلاذر  غیت  فکب  لطاب 
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دراد هنییآ  زا  یجوف  دوخ  تعسو  رددراد  هنییآ  زا  یجوم  تقیقح  اّما 
اجنیا تسا  روفنم  هک  ییور  هیس  لطاباجنیا  تسا  رون  ترتع  رادهمیخ  قح 

یناوغرا نوخ  زا  زبس  يایفارغجینامسآ  نیمزرس  يا  البرک  يا 
مداهن اروشاع  باق  نورد  ار  نآمداد  قشع  تسدب  ار  مبلق  هک  يزور 
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قشع البرک و 

البرک باتفآ  هدیمد  نوخ  نارک  زاالبرک  بالقنا  هدرک  وحم  ار  یگریت 
البرک بان  رطع  لیدبیب  میسن  نیارون  ياوأَملا » ُتَّنَج   » تمس هب  ار  لد  دربیم 

البرک بات  چیپ و  رد  اپ  هداتفا ز  تملظقشع  ياروشاع  حبص  زا  تفرگاپ  ییانشور 
البرک باکرمه  ددرگ  تسهدازآ  هک  رهنیسح  هاگشطع  زا  دشون  قشع ، دهاوخ  هک  ره 

البرک باجح  رد  ناهنپ  هدنام  ياهزاروا  رب  دیوگ  ار  قشع  ّرِس  هک  دهاوخ  یمرحَم 
البرک بآ  هرطق  ره  دش  هنییآ  زا  یجومقفا  زا  دیشخرد  دیشروخ و  يوس  نآ  ات  تفر 

البرک بالگ  نیچلگ  يهجنپ  زا  دکچیمدندش  رپرپ  متس  غیت  مد  زا  اهلگ  هکسب 
البرک باهتلا  زا  دش  هنییآ  بهتلمنامسآ  دش  هیس  دیشروخ و  داتفا  نوخهب  ات 

قشع www.Ghaemiyeh.comالبرک و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


63 ص :

البرک باتک  زا  ةَداعَّسلا » ّالا   » ناوخزابشوگهب دیآیم  هنشت  يولگ  زا  تْوَْملا » يَرا  «ال 
البرک بارطضا  زا  ساره  میب و  رد  مصختخس  دیزرلیم  داتفا و  بارطضا  رد  البرک 

البرک باشوخ  ّرُد  روهطوغ  نوخ  رد  دوبتارف  ّطش  زا  رت  وس  نآ  اهبسا  ياپ  ریز 
البرک باهش  هدیدرگ  هک  یغیت  ردنتدورف  دمآیم  رفک  هاگهمیخ  ریوک  رب 

البرک باحس  زا  اجنیا  درابیم  شطع  اتیقشاع  لصو  هار  رد  یگنشت  ددرگن  مک 
البرک بارخ  رسای »  » يهداتفا لد  دشقشع  فطل  زا  دسر  يدابآ  هناریو  ره  دعب 
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مخز شتآ و  شطع و 

نیسح تشادرس  هب  دیحوت  يهشیدنا  هک  نوچنیسح  تشاد  رطخ  نوخ و  زا  ياهداج  ور  شیپ 
نیسح تشاد  رحس  يوب  ادخ ، يوب  شتضهنیلو  راثیا  شایتسه  همه  تشگیم  هچرگ 

نیسح تشاد  رفظ  رطع  نارک  هب  ات  نارک  زانیچلگ  نارازهز  شغاب  هدش  رپرپ  هچرگ 
نیسح تشادرپس  هنشت  يهرجنح  زا  زابداتفا  غیت  شفکز  كاخهب و  داتفا  هچرگ 

نیسح تشاد  رظن  قشع  رب  تخوس و  شرجنحشطع  خرس  يهعقاو  نیا  رد  رمالارخآ 

نیسح تشادرفس  مزع  شنطو  زک  نامز  نآدیدیم  رگمتس  غیت  زا  روهطوغ  ار  شیوخ 
نیسح تشاد  رگج  نوخ  دوخ  يهنیس  رد  هک  سبدشیم  شتآ  يهلال  شلد  غاد  رد  غاد 
نیسح تشاد  ربخ  زور  نآ  رد  دیدیم  هچنآنوخهب  هقرغ  ندب  مخز و  شتآ و  شطع و 
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نیسح تشادربهب  قشع  زا  ینهاریپ  هکنوچدوبن  هنهک  نهریپ  ندش  تراغ  مغ 
نیسح تشاد  رگا  یناج  ادف  درک  قح  رهبدیشک  ریشمش  ّتنم  دوش  ظفح  نید  هک  ات 

نیسح تشاد  رمق  سمش و  زا  رپ  هک  ینامسآكاخرب  ناشخرد  دید و  نوخهب  هقرغ  ار  همه 
نیسح تشاد  رسپ  نارجه  شتآ  فرط  کیتسکشب  ار  شرمک  ردارب  غاد  فرط  کی 

نیسح تشاد  رت  يهدید  یلو  هدیکشخ  ماکاروشاع  رجش  دنامب  زبس  رس  هک  ات 
نیسح تشاد  ررش  دوب  رگا  رفک  نمرخغیت  شدوب  فکهب  دوب  رگا  ملظ  تماق 

نیسح تشاد  رمث  قشع  زا  هک  تسیتخرد  نآیتسه  ملاع  ود  هب  دشخب  هک  تسیلاهن  نآ 
نیسح تشاد  رهگ  سنج  زا  ياهنییآ  دوخ  ابيدیشروخ  قفا  شنوخ  يهرطق  ره  هدش 

نیسح تشاد  رمق  زیربل  همه  ینامسآشیابیز  خر  دیشروخ  شبات  زا  رسای » »
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البرک ات  هبعک  زا 

ادخ ضیف  رپ  هاگیّلجت  يوافص  قشع و  هنییآ  يا  هبعک 
ناگتسخ هانپ  وت  میرح  يوناگتسخ  هاگداعیم  يا  هبعک 

قشع ّیناحبس  سدق  هاگرابقشع  ّینارون  تآرم  يا  هبعک 
لد يور  تیور  راونا  زا  نشورلد  ِيوج  تقیقح  تیب  يا  هبعک 

ناقشاع تایح  تتسد  زا  يراجناقشاع  تالص  حور  يا  هبعک 
وت مسج  زا  ادج  ددرگ  وت  ناجوت  مسا  يادف  يا  اشگب  هدید 

باتفآ تنامسآ  زا  دوریمبآ  يور  یب  ار  هنییآ  نکهریت 
ناگنشت لایخ  ماج  وت  رپناگنشت ز  لالز  بآ  يا  هبعک 
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رون ياهقیاقش  زا  یناوراکروبع  مزع  وت  هاگرد  زا  دراد 
دنوش رپرپ  همه  اهقیاقش  نیادنوش  رهوگ  نوخ  رحب  رد  اههرطق 

اههناورپ ناتسوب  زا  دنوریماههناخلگ  رگد  قنور  زا  دتفا 
نیملاع غارچلچ  غورف  نآنیسح  هبعک  زا  دراد  نتفر  مزع 

اضر میلست و  هدیشوپ ز  هماجایربک  هاگراب  زا  نورب  دش 
البرک تمس  هب  کنیا  دوریمادخ  نوخ  نیمز  ياهگر  هب  نآ 
دربیم هرمه  هب  ار  لگ  زا  یغابدرخیم  دشاب  هچ  ره  یتسه  غاد 

تسشن مغ  رد  الب  برک و  ات  هبعکتسب  هب  لمحم  نارتشا  يورهب  ات 
نیسح دمآ  الب  نابایب  يونیسح  دمآ  البرک  نیمز  يا 

دوب بنیز  شردام  راگدایدوب  بنیز  شرهاوخ  وا  هرمه 
تسایربک رادهنییآ  شاهرهچتسا  یحضلا  سمش  تیآ  وا  البرک 
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تسا دمحا  نید  رالاس  هلفاقتسا  دمرس  ّیح  رون  وا  البرک 
نینبلا ّما  هدازآ  هدازنیعم  رای و  دوب  ار  وا  البرک 

نیسح هدروآ  هتفکشن  هچنغنیملاع  رد  الو  غاب  زا  ترهب 
زاجح زا  دمآ  قوش  هاپس  ابزامن  حور  نآ  قشع  راید  رد 

تسوا راسخر  زا  رون  راشتناتسوا  راونا  زا  نشور  اهلد  هکنآ 
نید يامیس  دنک  نوخ  زا  نوگهلالنید  ياپ  رد  دهد  رس  ات  هدمآ 

دنک ارحص  نیا  رد  نابرق  دوخ  ناجدنک  ایحا  ار  قشع  ات  هدمآ 
دهد رس  ار  یقشاع  ياون  اتدهن  نوخ  رب  شخر  اروشاع  زور 

تسا نمشد  غیت  مخز  وا  مهرمتسا  نشوج  نوچ  ارو  نهاریپ  هنهک 
مهِز ار  تملظ  ریجنز  دلسگبمدحبص  باتفآ  نآ  هدمآ 
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نوخ زیربل  ماج 

نازخ يوب  مغ ، يوب  دیآ  مک  مکناوراک  دش  البو  برک  دراو 
ناغفو هآ  رد  قرغ  یناوراکدیما  میب و  رد  قرغ  یناوراک 

ناج راثیا  رب  هدامآ  یگلمجنیسح  زابناج  باحصا  دندمآ 
ناوناب ياههمیخ  رگید  يوسقشع  نادرم  يهمیخ  وس  کی  هب  دز 

نامهیم نیا  رب  دنتسب  ار  هاریلو  شنامهم  دندرک  نایفوک 
ناشف نوخ  اهلگ  مشچ  اجنیا  ددرگنوخ  زیربل  لد  ماج  اجنیا  ددرگ 

ناشکهک تمس  هب  يرون  دوریمهلفاق  نیا  ِخر  رب  رابغ  زا 
نامک مغ  زا  نیمز  تشپ  دوشیمکلف  زا  هودنا  ریت  دیآ  هک  رگ 
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نامسآ هاگن  ددرگیم  هریتلد  دزیخرب ز  هک  رگ  بنیز  ِهآ 
ناوج ساّبع  وچ  يرادملع  ابنیسح  دمآ  البرک  نیمز  يا 
نابغاب دراد  هتفکشن  ياهچنغقشع  خرس  ياههلال  نایم  رد 
ناشن دراد  یضترم  ّیلع  زکلوسر  لآ  زا  دمآ  یناوجون 

ناذا وگرب  البرک  لالب  يانیسح  دناوخ  ار  قشع  زامن  ات 
نانج يوب  زا  زیربل  اضف  دشناشلعل  زا  قح  رطع  سب  دکچیم 

نانسو ریشمش  غیت و  ياههیاسنیمز  رب  هتسب  شقن  اجنیا  رسای » »

هنییآ ود  داتفه و 

البرک ناماس  وت  رد  دریگب  لد  ات  مدمآالبرک  نارارقیب  نیمزرس  يا  مدمآ 
البرک نافوت  جوم و  نیا  لحاس  اهنت  وت  ياتسالب  يایرد  ِز  ینافوت  جوم و  میور  شیپ 
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البرک نامهم  ِز  يداو  نیا  رد  نک  ینابزیموت  دننادیمن ، ییاریذپ  مسر  نایفوک 
البرک ناتسلگ  اجنیا  لگ  نوخ  زا  دوشیمروخم  مغ  دوخ  نماد  يورهب  لگ  يرادنرگ 
البرک ناشخرد  ددرگ  نامسآ  نوچ  وت  كاخلگ  لثم  رپرپ  هنییآ  ود  داتفه و  دوشیم 

البرک نابیرگ  كاچ  زا  دزیخرب  اههلعشناخُر  نوگلگ  مغ  زک  مد  نآ  دزوسیم  نامسآ 
البرک نادنخ  لعل  اب  دوش  رپرپ  ياهچنغنم  شوغآ  رد  هکناز  مرارقیب  ینابغاب 

البرک نابایب  نیا  رد  هدز  فص  ياهگرگتخیر  دنهاوخ  نیمز  رب  ار  مفسوی  كاپ  نوخ 
البرک ناشطع  ماک  اب  همقلع  رانک  ردنوخهب  ناتلغ  دوشیم  اجنیا  مشاه  لآ  هام 

البرک ناشیرپ  لای  اب  همیخ  رد  دوریمنم  غاد  زا  حانجلاوذ  اجنیا  رد  اروشاع  زور 
البرک نازوس  عمش  نوچ  خر  هب  دراد  اهکشاقارف  زا  بنیز  هک  ینابیرغ  ماشدسر  یم 

البرک ناریو  ماش  لزنم  هب  لزنم  دوریمرگجنوخ  اجنیا - رد  مدروآ  هک  ار  یناوراک 
البرک ناهنپ ، تشاد  دهاوخ  هنیس  رد  اهجنگهلا  سدق  يداو  ناگتشک  نیا  زا  رسای » »
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نوخ بالگ 

ار دوخ  لد  نوخ  ماهدرک  يراج  هرهچ  يور  هبار  دوخ  لمحم  ات  البرک  نیمز  رد  مدناسر 
ار دوخ  لصاح  نم  ماهدروآ  مغ  يارحص  نیا  ردنوگلگ  ار  مالسا  نشلگ  مزاس ، هکنآ  يارب 

ار دوخ  لزنم  بنیز  کشا  زا  نوگ  هلال  مدید  هکمدنآ  ماهدید  دش  نوخ  کیل  اجنیا ، لزنم  متفرگ 
ار دوخ  لفحم  بالگ  مریگ  ناشکاپ  نوخ  ِزربکا  مساق و  يراثن  ناج  قوش  دنراد  سب  ِز 

ار دوخ  لحاس  اهنوخ ، جوم  نایم  رد  منیببدیاش  دوخ  ياپ  مداهن  ازنافوت  جاوما  نیا  رد 
ار دوخ  لکشم  نیا  منک  لح  نمشد  غیت  اب  یلومناناج  يور  قارف  لکشم  ارم  سب  هداتف 

ار دوخ  لتاق  تیانع  مراد  مه  غیت  ریز  هکمنآرق  زیخ  تیاده  نابات  دیشروخ  نآ  نم 
ار دوخ  لئاس  رسای »  » درک دهاوخ  مورحم  اجکدیاشگب  هدید  نمشد  هب  تمحرو  تفأر  زک  یسک 
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هللا همحر  یحایر  دیزی  نب  ّرُح  ترضح 

هراشا
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یتسه هنامیپ 

دش ّرُد  نوچ  شاهدید  کشا  هرطق  رهدش  ُرپ  متام  شا ز  یتسه  هنامیپ 
دش ّرح  ات  دش  سفن  دنب  ِز  دازآروآ  مان  نآ  دش  ّرُح  هنوگچ  هک  یناد 

هللا همحر  یحایر  دیزی  نب  ّرُح  ترضح 

قشع رارش 

وت اب  مهانگ  وفع  ماهدمآ ، نم  لاحوتاب  مهار  هلحرم  نیا  رد  دوب  ادج  رگ 
وت اب  مهاپس  لیخ  رگ  هدش  ضّرعت  ردلوسر  يور  يهنیآ  يا  وت  مراد ز  مرش 

وتاب مهاگن  غاد  دنک ، هچ  مناد  هچرگدتفا  تهاگن  هب  مهاگن  هک  يداد  نذا 
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وتاب مهابت  لاح  مغ و  زور  نیا  عفرمراد  یهابت  لاح  ماهتسب و  رپ  لاب و 
وتاب مهایس  يور  لد و  شخب  ینشورتهار  متفرگ  هک  منآ  زا  يور  هیس  نم 

وتاب مهام  يهدرپ  ارس  هب  یبایهارنیسح  وت  رهم  راشرس ز  لد  ینعی  هام 
وتاب مهآ  يهلعش  ماهدمآ ، رید  هچرگتقشع  رارش  مزوسب ز  هک  مراد  تسود 

وتاب مهاک  رپ  هانگ و  هوک  ششخبهاکرپ  نوچ  نم  لد  هانگ و  هوک  نم  مرج 
وتاب مه  ارم  هظحل  نیا  رد  دنشخب  شاکیلع  نب  نیسح  تشذگب  وت  ز  ّرُح ، مرسای -» »

هللا همحر  یحایر  دیزی  نب  ّرح  ترضح 

روضح ضیف 

شیوخ راتفر  زا  دروخ  تلجخ  نوخشیوخ  راک  زا  وا  دوب  رّکفت  رد 
دوخ نادرگرس  رکف  رب  دز  هلعشدوخ  ناج  رب  فرط  ره  زا  بیهن  دز 
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؟ التبم یسفن  دنب  رد  ارچ  سپالب  تشد  يهدازآ  ییوت  نیاک 
وش دازآ  نکشب و  ار  سفق  نیاوش  داشمش  لسگ  ار  تسفن  دنب 

شاب هدازآ  دوخ  مان  نوچ  ییوت ، ّرحشاب  هدادلد  هدب  دوخ  رای  هب  لد 
دوب تسه و  مامت  رب  دز  اپ  تشپدوشگ  ار  رپ  الب  ماب  ریاط 

تسا هدرک  ایرد  کشا  زا  ار  هدیدتسا  هدرک  او  رپ  تسود  يوک  يوس 
رون ِرون  لباقم  تملظ ، رس  تشپروضح  ضیف  يهدنبای  نآ  تشاد 

دوش ییالاب  هداتفا  كاخ  هب  نیادوش  ییایرد  هک  دز  ایرد  هب  لد 
شون هعرج  دش  ار  راثیا  يهدابشوج  هب  دمآ  شگر  رد  تریغ  نوخ 

« نیعُم ْنِم  ْلَه   » نیا تسیک ؟ زا  نم  ياونیزح  ياوآ  دیآیم  اجک  زک 
تسا هلاس  نیدنچ  ضغب  ياونمهتسا  هلان  نیا  شتآ  رد  نم  ناج 

شود يور  رب  شتلجخ  راب  هلوکشومخ  ُدب  اّما  دایرف  ولگ  رد 
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ماما شیپ  رد  تخادنا  ریز  هب  رسمارحلا  تیب  رد  ِناراکهنگ  نوچ 
يوش رتنشور  هک  اجنیا  رآ  رب  خريوش  رورپ  ناج  قشع ، ار  وا  تفگ 
ونش ناج  زا  نخس  نکاو  دوخ  مشچون  هام  يراد ، ریز  رب  رس  هچ  زا 

ام غاد  رگنب  هدیکشخ  شطع  زاام  غاد  نامهیم  یمارگ  يا 
ممهرد تیوم  وچ  یناشیرپ  زوممغ  درد و  نیا  ِهاگآ  نم  تفگ 
موش تیایرد  جوم  رد  ياهرطقموش  تیاپ  فک  كاخ  مدمآ 

تسا مرحم  اجنیا  تسهنشت  بل  هک  رهتسا  مغ  يایرد  وت  يایرد  هک  يا 
موش رپرپ  لگ  لثم  تیاپ  شیپموش  رد  نیا  مرحم  ات  مدمآ 

« یَلب اُولاق   » زا هدیشون  شطع  ياالبرک  زیخهنشت  بیرغ  يا 
هدب مناماس  وت  مشود  رب  هناخهدب  منادیم  هب  نتفر  تصخر 

داد قشع  ریسا  رب  لگ  زا  یغابداد  قشع  ریما  شنادیم  نذا 

روضح www.Ghaemiyeh.comضیف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


79 ص :

تفای زاب  دوخ  يهتشگمگ  رهوگتفاتش  نادیم  بناج  فک  رب  غیت 
تسشن شنوخ  ششوج  رد  شنشوجتسسگ  مه  زا  تیفاع  ياههتشر 

نیمز يور  دش  زاب  نوخ  زا  يرهننیز  يالاب  زا  داتفا  نیمز  رب 
؟ نیسح دیآیم  هک  شنهذ ، رد  دوبنیش  روش و  دشیم  داجیا  شلد  رد 

تفرگ رگید  يهولج  اجنیا  قشعتفرگرب  ار  شرس  یتسد  ناهگان 
شرب رد  ار  لگ  دید  ات  دز  هدنخشرکیپ  هراپ  هراپ  هچرگ  دوب 
ماهدنز مه  نم  قشع ، ییوت و  اتماهدنمرش  ياهدنب  الوم  تفگ 

ار شیوخ  تابث  نیا  تایح و  نیاار  شیوخ  تایح  نم  مراد  وت  زا 
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تسود تمحر  يهیاس  رد 

ار دوخ  هایسور  نیا  ینارم  تهگرد  زاار  دوخ  هاگن  نکفا  تهایسور  ّرُح  رب 
ار دوخ  هانگ  هوک  تدزن  هب  ماهدروآتفوطع  لحاس  يو  قح ، تمحر  رحب  يا 

اردوخ هانپ  اهنت  مدید  وت  يهیاس  ردیهانپ  یب  تشد  رد  ارهز  باتفآ  يا 
اردوخ هاپس  لّوا  تهار  هب  را  مدروآمنیزح  هدنمرش و  منیمغ ، دوخ  لعف  زا 

اردوخ هابتشا  نم  هر  نیا  زا  منک  ناربجمناج  راثن  اب  ات  مهاوخ  داهج  نذا 
ار دوخ  هابت  لاح  میوگ  زاب  هک  نآ  اتمرادن  ناوت  رگید  نایصع  مرج و  راب  زا 
اردوخ هآ  کشا و  نم  نونکا  هاوگ  مرادوا  مغ  شتآ  رد  مزوس  هک  نیبب  رسای » »
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هللا همحر  رهاظم  نب  بیبح 

هراشا
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هللا همحر  رهاظم  نب  بیبح  يارب 

نوگلگ هرهچ 

دوب هدش  نودرگ  مشچ  ود  شمغ  ایرددوب ز  هدش  نوگلگ  رون  رپ ز  يهرهچ  نآ 
دوب هدش  نوخ  زا  خرس  نیسح  هار  ردادخ  رهب  زا  تشگ  دیفس  هک  ییوم 

مخز شوغآ  رد 

البرک تشد  هب  يزابناج  ریپالبو  راثیا  يارحص  رد  دوب 
تفرگیم تریغ  سرد  وا  زا  يدرمتفرگیم  تّمه  ریپ ، نآ  زا  تّمه 

لاح روش و  اب  نینچنیا  يدرمریپلاح  هب  ات  هدیدن  یتسه  هدید 
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وا تشاد  یمرب  رای  بلق  مغوا ز  تشاد  یمرگ  هب  يزابناج  قوش 
نامک ّدقو  دراد  ناگژم  ریتناقشاع  تشد  راد  نادیم  ریپ 

دنک يزابناج  رای  میرح  رددنک  يزارفارس  ملاع  رد  هک  ات 
بیبح نازابناج  نادیم  رد  تفربیصن  یب  تداهش  زا  دشابن  ات 

دوب ششوپ  نت  راثیا  نشوجدَُوب  ششوغآمه  مغ  جنر و  هکنآ 
دش رادید  بلاط  ورنآ  زا  تسمدش  رای  قشع  دهش  شون  هعرج 

شرکیپ مخز  شوغآ ، دوشگیمشرب  رد  دنیشن  ات  نمشد  ریت 
بیبح دوخ  بیبح  نابرق  تشگبیبط  تسد  زا  دیشون  اهدهش 

نوگلگ www.Ghaemiyeh.comهرهچ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


85 ص :

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح 

هراشا
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مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  رذن 

لگ هیاس 

دتفا نیگمغ  بلق  هب  وا  مغ  رابدتفا  نیچرپ  يورهب  لگ  هیاس  نوچ 
دتفا نیچلگ  تسدهب  را  دوش  رپرپنونک  هدرک  امن  وشن و  نینچ  هک  لگ  نیا 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ياثر  رد 

دیشروخ هام و 

تشادیمن رگید  ناهج  رد  يدیماتشاد  یمن  رواب  لد  هب  ار  وا  مغ 
تشادیمن رب  ار  نتشیوخ  مشچ  ودمد  کی  دیشروخ  وا  هام  يور  ز 
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نراقت

دیشروخ دید  نوخ  رد  قرغ  ار  نیمزدیشروخ  دیشوج  شاهدید  زا  کشرس 
دیشروخ دیسوب  ار  هام  اتفگشدهاش  كاخ  نراقت  نیا  رب  دوب 

غاد نیرتزوسناج 

باتفآ سوه  تیور  ندیدباتفآ  سفنمه  تهگن  يا 
يربکا نیسح ، نامشچ  هروسيربمغیپ  هنییآ  هیآ 

دنک اشامت  وت  نسُح  دیآدنکاو و  يرپ  لاب و  رگا  مشچ 
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تساضترم مرح  دیفس  سایتسامن  دمحا  هنییآ  وت  نسُح 
تاییابیز همه  نآز  لجخ  هامتاییافوکش ، ِز  رّطعم  سای ،

يرتانعر وت  هک  میوگ ، هچ  ورسيرتالاو ، وت  تسالاو  هک  هچ  ره 
يرتنابات وت  هک  مناوخن  هاميرتناشخر  وت  هک  منادن  رهم 

قشع يارحص  وت  رطع  لگ و  رپقشع ز  يالیل  هدمآ  تایپ  ِز  يا 
دیشک دمحا  هولج  رگد  رابدیرفآ  یبن  هبش  ارت  هک  نآ 

يربمغیپ وت  هک  ربکا ، یلع  ینيرظنم  ادخ  هک  میوگن  رفک 
وت يوخ  وت و  قلُخ  وت و  نسُحوت  يوب  وت و  گنر  یبن  وچ  يا 

منم نونجم  وت و  الیل  هدازمنم  نوگرگد  ناشیرپ و  زاب 
وت يور  کلف  ماب  زا  ماهدیدوت  يوم  زا  رتهتفشآ  منم  نیا 

ماهتسب لد  وت  يوسیگ  هب  زابماهتسخ  لد  دیشروخ  وت  يور 
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تسا نم  هار  رگنشور  وت  يورتسا  نم  هایس  ماش  نوچ  وت  يوم 
البرک هر  تسا و  نیسح  هارایربک  هنیآ  يا  نم  هار 

شاهلان دش  وت  کشا  سفنمهشاهلال  ییوت  هک  ییالب  برک و 
مدش شّوشم  وت  بلق  وچ  هآمدش  شتآ  متفگ و  الب  برک و 

تگر رد  یلع  نب  نیسح  نوختگر  ره  ارت  تسا  قشع  ِيراج 
یّهلاراث وت  شیوخ  ردپ  نوچیهس  ورس  قنور  يا  ببس  نآ  ز 

دروآ بآ  دیآ و  رحب  وت  رهبدروآ  بالگ  وت  مشچ  ود  لگ ز 
اههلال رگج  تغاد  تخوساههلان ز  لد  وت  لابند  هب  تشاد 

هآ هآ  شطع  مره  زا  یتخوسهاگن  کی  اب  وت  لعل  زا  ماهدناوخ 
نیسح غاد  وت  غاد  زا  دش  هزاتنیسح  غاب  لگ  ربکا  یلع  يا 

 ... دوب غاد  نیرتزوسناج  وت  غاددوب  غاب  ره  وت  رّطعم ز  هچرگ 
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رپرپ سای 

تسا ربکا  ّیلع  ای  نودرگ  هامتسا  رهوگ  نوچ  وا  يور  ناشخر  هک  نیا 
تسا ردیح  راقفلاوذ  شتسدهب  ایدربن  رد  فک  رب  هدروآ  قشع  غیت 

تسا ربمغیپ  قطنم  شنابز  ربباتفآ  يوخو  قلُخ  شدوجو  رد 
تسا رواخ  حبص  دیشروخ  شاهرهچرفک  ماش  زا  رتهریت  شناوسیگ 

تسا رثوک  لالز  ریسفت  هچرگوا  ياهبل  زا  دشوجیم  یگنشت 
تسا رشحم  میوگهچ ، شورس  تماقدنکیم  تمایق  دزیخرب  هک  نوچ 

تساربهر ناناوج  لیخ  رب  هک  نیانوخ  قشع و  هاگمزر  رد  دوریم 
تسا رهاوخ  شهاگن  وحم  فرط  کیردپ  شیاشامت  مرگ  فرط  کی 
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تسا رت  شیاهبل  کشا  زا  ضوع  ردشرجنح  هچرگ  تسا  کشخ  شطع  زا 
تسا رگنل  وا  ار  رحب  نیا  یتشکتسوا  رهب  زا  نوخ  رحب  میاهمشچ 
تسا رغصا  داهج  رد  ابْرِإ ،» ًابرِإ  » تشذگ رد  دوخ  زا  ربکا  داهج  رد 

تسا رتخا  زا  ُرپ  هک  ار  ینامسآنیبب  رگنب ، شرکیپ  هراپ  هراپ 
تسا رکیپ  اهنت  زاورپ  زا  عناميوش  ییالاب  هک  ات  نت  زا  رذگب 

تسارپ لاب و  یب  هک  نآ  دریگ  جواكاخهب  دنام  رپ ، لاب و  دهاوخ  هک  نآ 
تسا رپرپ  سای  هک  ای  لد  لمسبهدز  رپرپ  نوخ  كاخ و  نایم  نیا 

تسا رزآ  روپ  هَّللا  لیلخ  ایگرگ  لاگنچ  رد  هداتفا  فسوی 
تسا رظنم  قیاقش  وا  گرب  گربمصخ  غیت  هتسشن  سب  زا  شنت  رب 

تسا رتسکاخ  رد  هداتفا  شتآنینزان  نآ  مغ  زا  لد  نیا  رسای » »
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نوخ جوم  يور  زاورپ 

مرت مشچ  رگنشور  شنهاریپ  زا  ییوبمربکا  فسوی  بوقعی و  نمو  ناعنک  البرک 
مرهطا ّدج  دننام  شقطنم  شیوخو ، قلُخلسر  متخ  زا  يریوصت  وا  يابیز  يهرهچ 

مرکیپ رب  شمغ  زا  نارجه  ریت  دنیشن  یموا  نوگلگ  تماق  زا  نامک  ددرگ  متماق 
مرجنح زا  شطع  شیاهبل  يور  رب  دکچیمدوب  هدیمهف  ارو  مدیسوب  هک  نتفر  يهظحل 

مرتسکاخ دنک  یم  مغ  شتآ  رارش  نیاشرکیپ  زا  اهغیت  میسن  هلعش  دشک  رگ 
مرپ لاب و  تبقاع  نافوت  جوم و  زا  دنکشبنمو  وا - دراد  زاورپ  نوخ  ییایرد ز  يور 

مرشحم اّیهم  ددرگ  شندیتلغ  نوخب  زایلو  یتسه  ملاع  رد  يرشحم  دراد  هک  ره 
مرهاوخ ار  نتشیوخ  مشچ  ود  دراد  یمن  ربنمز  اّما  یلع  ياشامت  رد  اپارس  نم 
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مردام غاد  ریسفت  دوش  یم  شهاگن  زکتسهمطاف  کشا  دردمه  هلحرم  نیمادک  رد 
مرب زا  تفریمو  تشگیم  ادج  نم  زک  نامز  نآمشچ  شیپ  مّسجم  دش  وا  ِنتشگ  ًابرا » ًابرا  »

مرس رب  شقارف  زا  مغ  يهیاس  دنیشنیمرطخ  تمس  شنتفر  زا  دعب  تسادیپ  دوریم ،
مرتفد رطس  رطس  رد  نوخ  هژاو ، زا  دیکچیموا  زوسناج  مغ  زا  متشون  یم  رسای »  » هک ات 

مالسلا هیلع  ربکا  یلع  ترضح  ياثر  رد 

راهب زیئاپ 

متشگ لدهب  نوخ  مه  نم  نوخ و  رد  يدزیم  رپرپ  وتمتشگ  لعتشم  شتآ  وچ  تغاد  زک  هماگنه  نآ  رد 
متشگ لجخ  وت  زا  نمو  يدرک  بلط  نم  زا  بآ  هکمرادید  هظحل  کی  نآ  ِناریح  بل  هنشت  يا  زونه 

متشگ لصّتم  وت  اب  هک  ناج  اجنآ  مداد  نم  یلودنامیمن  رگید  یمغ  ار  نارای  لصو ، تقو  هب 
متشگ لصفنم  مد  کی  هب  زیئاپ و  تشگ  مراهبنمشد  مه  ِز  هدرک  ادج  ار  توضع  وضع  مدید  وچ 
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متشگ لِگ  بآ و  نیا  رد  وت  يور  مغ  زا  ریگنیمزلُگ  يا  البرک  كاخ  تشگ  لِگ  نم  مشچ  بآز 
متشگ لعفنم  مه  نم  یتسب و  ار  شیوخ  مشچ  وتنکمم  دشن  نکاو ، ار  شیوخ  مشچ  هک  متفگ  ارت 

متشگ لحمضم  دوخ  هلال  غاد  ِز  مدوب ، ردپمزیخرب  هک  مناوتن  شیوخ  ياج  ز  رسای »  » رگا

لاصو عمش 

مرسپ ملاله  وچمه  نم  یتفخ و  نوخهب  وتمرسپ  ملاصو  عمش  يا  لماک و  هم  يا 
مرسپ ملایخ  زگره ز  وت  دای  دورنتسارگ  هولج  مرظن  رد  تخر  شقن  اج  همه 

مرسپ ملالم  قرغ  تمغ  رحب  رد  هک  نمتندب  رانک  هیرگ  منکن  رگ  منکهچ 
مرسپ ملاح  هب  محر  امن  محر  اشگ ، بلنم  هتسخ  نت  ناج ز  دور  وت  توکس  اب 

مرسپ ملامک  حور  يا  تاهراسخر  نوخمرظن  شیپ  هب  هتسب  ارت  رادید  هر 
مرسپ ملالز  کشا  وت  خر  رب  دکچیمتیور  نوخلد  نم  منیبب  راب  رگد  ات 
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مرسپ ملاب  رپ و  تغاد  تسکشب ز  هک  نآزناوتن  نتفر  وت  شیپ  زا  مقشع و  ریاط 
مرسپ ملاهن  هزات  ناج  لد و  غابهب  يادرک  مناتسلگ  تیادج ز  میخژد  تسد 
مرسپ ملاصخ  کین  هم  هدنزورف  يادیوگیم  لد  هتخوس  نم  بلق  زا  رسای » »
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هام دیشروخ و 

دوخ رپرپ  لگ  وحم  نابغابدوخ  رورپ  لگ  نشلگ  رد  دوب 
دوخ ربکا  یلع  هام  خر  زانیسح  مشچ  یمد  تشادیمن  رب 
دوخرب رد  نیمز  يور  ار  هامناپط  دید  نوخ  هب  دیشروخ  هآ -

دوخ رتخا  نوخ  يداو  رد  قرغزونه  تسهدیدن  دیشروخ  چیه 
دوخ رپهش  يوق  تسد  زا  دادتشادن  زاورپ  تقاط  قح  غرم 

دوخ رت  مشچ  تخیریم ز  بآغاد  شتآ  زا  رو  هلعش  لد  رب 
دوخ رکیپ  رد  هک  هچنآ  دیشکیمدوبن  هدرمژپ  هلال  کی  ریغ 

دوخ رهوگ  فک  سوسفا ز  دادنیسح  دوب و  یلع  قشع  رهوگ 
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دوخ رهاوخ  نانک  هیوم  نوچ  دیدادج  تشگ  رسپ  ناشیرپ ز  وم 
دوخ رپرپ  لگ  يور  زا  هسوبتفرگب  رسای »  » دش و مخ  نابغاب 
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مالسلا امهیلع  نسح  نب  هَّللادبع  مساق و  ترضح 

هراشا
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الب يارحص 

ار الو  لخن  دق  نیک  زا  تسکشار  الب  يارحص  تفرگب  مغ  وچ 
ار البرک  ناوجون  روالددندناشن  رکیپ  رب  مخز  نارازه 

مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  مساق  رذن 

لاصو دهش 

تسا نهد  نیریش  تسود  لاصو  دهش  زاتسا  نفک  نوگلگ  هک  لد  مزب  دهاش  نآ 
تسا نسحلا  نب  مساق  قشع  ینابرقنیسح  نوگلگ  يالبرک  هصرع  رد 
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مالسلا امهیلع  نسحلا  نب  هَّللادبع  نوخ ، رد  هتفکشون  گوس  رد 

نسح سای 

ادج تشگ  نمچ  زا  نیسح  شیپ  ردادج  تشگ  نسح  نشلگ  ِز  هک  یسای 
ادج تشگ  نت  ِز  یکزان  هقاس  نوچومع  يرای  هب  درک  رپس  هک  یتسد 

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  مساق  ترضح  گوس  رد 

لگ شطع 

تسا هداتفا  سر  دایرفیب  قشع  راگدایتسا  هداتفا  سرف  تشپ  زا  نمشد  مشچ  شیپ 
تسا هداتفا  سفق  رد  یغرم  دنامیم ، نآ  لثمدورف  دمآیم  هزین  سب  شرکیپ  رانک  رد 

ومع ای  يادص  وا  زا  رگد  دیآیمن  رگ 

تسا هداتفا  سفن  زا  نابسا  ياپ  تسد و  ریز 
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تسا هداتفا  سخ  راخ و  نارازه  نیب  رد  هچرگودع  غیت  زا  هن  لگ ، نیا  دش  هدرمژپ  شطع  زا 
تسا هداتفا  سرج  ياوآ  اجنیا ز  ناوراکار  رالاس  هلفاق  رگید  تسین  نتفر  ياپ 

تسا هداتفا  سوه  رد  شیالبرک  يارب  لدتفرگ  شتآ  ملد  رسای »  » البرک یتفگ  هچ  ره 
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لسع زا  رتنیریش 

شندیدنخ يهظحل  رد  نامسآ  دشیم  هچنغشندیبات  زا  دییوریم  هنیئآ  هدزیس 
شندیسوب زا  دیشون  یگنشت  هعرج  هعرجنیسح  اب  ِعادو  تقو  وا  کشخ  ياههنوگ 

شندیشون لسع  ماگنه  قشع  يا  دیسریمنینزان  نآ  لَسَع » ْنِم  یلْحا   » تفگیم ار  گرم 
شندیشوپ نت  هب  نشوج  نتفر و  بکرم  يوردوب  هتشگرت  یندید  شقایتشا ، دوب  یندید 

شندیمهف سفن  کی  َّیتح  تخس ، دشاب  تخسیمد  ار  تداهش  نتفرگب  شوغآ  رد  ِقوش 
شندیچ لگ  يهماگنه  ایئوگ  ار  کلف  دشدسریم  نیچلگ  ياپ  يادص  اّما  دوریم 

شندیگنج الب  تشد  نآ  رد  ییاشامت  دشدربن  رد  يریلد  نیا  رازراک و  ناوجون و 
شندید يارب  هظحل  نآ  رد  دمآ  نابغابنیمز  يور  وا  نانیچ و  لگ  تسد  رد  اهغیت 
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شندیتلغ نوخهب  لد  نینوخ  درکیم  رظن  نوچنیسح  راسخر  گربلگ  رب  دیتلغیم  کشا 
شندیلان زا  دیمهف  ار  غاد  درد و  قمعناوتیم  رسای » ، » هلان دراد  هلان  لد  رد  هک  ره 

نسح خرس  يهلال 

منم زارمه  وت  هب  ربکا  دعبمنم  زابناج  مساق  ومع  يا 
ومع تسا  بآ  هنشت  مرجنحومع  تسا  بات  بت و  رد  نم  ناج 

هدیدرگ نوخ  هب  هقرغ  مرگجهدیکشخ  شطع  زوس  زا  مبل 
منتخاب ناج  هنشت  ماهنشتمنتخاس  نتخوس و  رد  هک  نم 

مهاوخ تروضح  نادیم ز  نذامهار  زا  رادم  زاب  ومع  يا 
موش راثیا  همه  رس  ات  ياپموش  رای  ارت  هک  ات  مدمآ 

ومع وت  يارب  تسه  مایتسهومع  وت  يادف  داب  نم  ناج 
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مأوت ياپ  فک  كاخ  ومع  يامأوت  يّالوت  تسمرس  هکنم 
یمولظم مردپ  لثم  هک  وتیمومغم  ودع  ملظ  زا  هک  وت 

نم رکیپ  تمغ  ریت  رپسنم  رس  رد  دوب  وت  قشع  روش 
منسح غاب  نشلگ  زا  یلگمنمچ  نیا  رد  هدش  افوکش  رگ 

مهاوخیم الب  قشع  هر  ردمهاوخیم  اقب  ماج  زا  یبآ 
نک مباریس  وت  قشع  ْیَم  زونک  مبآ  نوخ  شتآ  زا  هکنیا 

دید وا  زا  رورس  راثیا  رهبدید  وا  زا  روش  همه  نیا  نیسح  نوچ 
منمچ خرس  يهلال  يا  وربمنسح  غاب  لگ  ابیز  تفگ 

داب وت  رای  ادخ  تسد  ممساقداب  وت  رادهگن  دوبعم  فطل 
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تداهش یحو  لماح 

دوریم نافوت  جوم و  رد  یقروزدوریم  ناج  مرح  لها  نت  زا 
دوریم ناعنک  ناماس ز  ورس  یبقشع  رصم  زیزع  هلاس  هدزیس 
دوریم نازوس  عمش  نوچ  روهلعشنوخ  مزب  ناگناورپ  رب  زا 

دوریم نادنخ  گرم  يوس  هب  وامرح  لها  همه  نایرگ  وا  درگ 
دوریم نآرق  رون  هانپ  ردرارق  یب  تداهش  یحو  لماح 

دوریم ناماد  هتسُش ز  مغ  درگالبرک  ناوجون  رّهطم  نآ 
دوریم نازیخ  ناتفا و  نینچ  نیاکتسود  مشچ  اب  دنکیم  يزاب  قشع 

تسابتجم راگدای  تسا و  مساقتسالبرک  سای  هدروآ ، بالگ  نیا 

***
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تسدهب ار  تداهش  نیریش  ماجتسلا  رازلگ  شون  ْیَم  نآ  تشاد 
تسم ِتسم  ینیسح  قشع  ْیَم  زودوب  هدیدرگ  قح  مزب  شون  هعرج 

تسرپ قح  نیزگ و  قح  یناوجونافو  نادیم  ریپ  یناوجون 
تسه هچ  ره  هداد  تسود  قیرط  ردتشاد  هچ  ره  تیالو  هار  رد  داد 

تسکش اجکی  شایتسه  گرب  خاشقشع و  نادیم  رد  زبس  لاهن  نآ 
تسسگ مه  زا  شرکیپ  دوپ  راتنیک و  غیت  زا  نیسح  نامشچ  شیپ 

تسب هدید  شیومع  ناماد  يوردوشگیم  رپ  نامسآ  تمس  هب  ور 
نیمز يور  رب  هداتفا  نوگ  هلالنیچ  هلال  يافج  زا  خرس  يهلال 

***
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مالسلا هیلع  نسح  نب  هَّللادبع  ترضح  تیثرم  رد 

ناهنپ ضغب 

تسشنیم نماد  هب  مکشا  كدوکتسسگ  مه  زا  ماهشیدنا  يهتشر 
دنک ناهنپ  ناوت  یک  ار  دوخ  ضغبدنک  ناشفا  نوخ  هدید  مغ ، زا  هک  ره 

دیودیم نادیم  هب  هَّللادبع  هک  نوچدیرب  ار  مناما  هیرگ  قهقه 
دنک ایرد  رب  لصو  ار  دوخ  هرطقدنک  اوأم  ومع  شوغآ  رد  ات 
ار دیحوت  اپ  هب  اترس  يهولجار  دیشروخ  نیمز  يور  رب  دید 

نم هآ  رگنب  هنیس  زا  روهلعشنم  هام  يا  نوخهب  هقرغ  يا  تفگ 
ياهداتفا نوگن  نم  باتفآياهداتفا  نوخ  كاخ و  رد  ومع  يا 

لگ درگادرگ  دید  ار  اهراخلپ  هتسب  هرهچ  هب  شنوگلگ  ِکشا 
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نیز بیز و  هتفرگ  وا  زا  شرع  هک  نآنیسح  دشاب  لگ  راخ و  هفوک  لها 
ار هَّللادبع  تفرگب  لغب  ردار  هام  ییانشور  هداد  هکنآ 

نیگن دننام  تفرگب  شرب  ردنیک  غیت  زا  دنک  شرود  رگم  ات 
درک زاب  ار  دوخ  نامشچ  ناهگاندرک  زان  شنابغاب  شیپ  هچنغ 

دندمآ ناّرب  غیت  اب  یگلمجدندمآ  نانیچ  هلال  لیخ  دید 
دنک يرای  نتشیوخ  يومع  زادنک  يراک  ات  درب  الاب  تسد 

ریغص لفط  نت  زا  تسد  ادج  دشریز  هب  دمآ  غیت  دوب و  الاب  تسد 
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح 

هراشا
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مالسلا هیلع  رغصا  یلع  ترضح  رذن 

گرم گندخ 

داد ناج  دیسوب و  ار  گرم  گندخداد  ناج  دیشوپ و  ار  قوش  ریرح 
داد ناج  دیدنخ و  ردپ  شوغآ  ردوا  یلو  نایرگ  وا  غاد  زا  نیسح 

هچنغ نیرتهدرمژپ 

ار دوخ  غاد  هنایم  نآ  رد  درک  ّسحار  دوخ  غارچلچ  دید  وچ  شوماخ 
ار دوخ  غاب  هچنغ  نیرتهدرمژپدربیم  نیچلگ  لیخ  تمس  هب  تفریم و 
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هقادنق هلجح 

دیتلغ شنوخ  هب  هقادنق  هلجح  رددیشخب  شنابغاب  هب  ناج  هک  هچنغ  نآ 
دیدرگ دوخ  رجنح  نوخ  باریساّما ز  یماک  هنشت  زوس  تخوسیم ز 

شطع گنهآ 

دوب ششوپ  نت  دیما  زا  ینهاریپدوب  ششوگ  رد  هچ  رگا  شطع  گنهآ 
دوب ششوغآ  رد  هتفکشن  هچنغ  کیتفریم  نادیم  هب  ور  کشا  منبش  اب 
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بایان ّرد 

شباتهم گنرمه  ِتروص  دیارگ  یشوماخ  هبشبات  یب  هدرک  ار  مرغصا  ّیلع  بر  ای  شطع 
شبآ ار  هدرمژپ  هچنغ  نیا  مهد  دوخ  کشا  زنونکا  یلو  همیخ  رد  تسا  بایان  بآ  هچ  رگا 

شباریس هنوگنیا  دنکیم  هک ، نآ  متسنادیمناجنآ  دوب  ریت  مباوج  اّما  بآ  متفگ  نمشد  هب 
شباوخ نم  تسد  يور  هدرب  نمشد  ریت  اب  نیبببنیز  مرغصا ، دربیمن  شباوخ  یگنشت  زا  رگا 

شبارحم تشگ  متسد  ود  دوب و  مرغصا  مه  نآ  وتسا  هدناوخ  یقشاع  زامن  ملاع  رد  لفط  کی  طقف 
نیبایرد هدیتلغ - نوخب  لفط  دسریم  نادیم  زبنیز  ایب  دشرپرپ ، دوز  تفکش و  مشوغآ  رد 

شبایان ّرُد  هرابود  دش  مگ  نوخ  جوم  نایمدادیم  ربخ  رسای »  » وا ییایرد  مشچ  توکس و 
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لگ نیرتنینوخ 

دشاب هتفر  بات  زا  متسد  يور  هچنغ  کیدشاب  هتفر  باتهم  ممشچ  نامسآ  زا 
دشاب هتفر  باوخ  رد  یلاب  هتسکش  غرمنوخ  هنایشآ  رد  نودرگ  روج  ریت  زا 

دشاب هتفر  بآ  نوچ  مرانک  زا  سوسفاوا  هتسخ  نامشچ  دوب  یکچوک  يایرد 
دشاب هتفر  بارحم  اج  رب  هدنام  هداّجساّما  لگ  نیرتنینوخ  هاگ  هدجس  هنیس  نیا 

دشاب هتفر  بانوخ  لد  هدید  ود  زا  رگیناوغرا  ددرگ  خر  تنحم  ناتسوب  رد 
دشاب هتفر  باداش  ناتسلگ  زا  هچنغ  هچرگتسین  متس  نابغاب  رب  تسین  مغ  ناوخ  همغن  لد 

دشاب هتفر  باتهم  ممشچ  نامسآ  زاملاع  هریت  دیدرگ  هدید  شیپ  هب  رسای » »
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هدازآ لفط 

دوب هراپهم  زا  رتنشور  شتروصدوب  هراوهگرد  هک  يزابناج  لفط 
ریمض رد  ار  وا  قشع  زا  ياهلعشریوک  دننام  کشخ  شیاههنوگ 

دوب هتفشآ  شلد  يزابناج  رهبدوب  هتفکشن  هچنغ  ار  قح  غاب 
درک هزات  هرابود  ار  اهلد  غاددرک  هزاریش  ار  راثیا  رتفد 

وا تفگیم  یقشاع  نابز  ابوا  تفسیم  رهگ  نوچ  ار  لد  فرح 
نم تسه  ترهب  راثیا  دوش  اتنم  تسد  زا  دنب  ياشگب  ردپ  ياک 
نیع رون  نآ  زا  درک  نشور  هدیدنیسح  ار  وا  تفرگرب  رد  دمآ و 
دیشکرب رس  قفا  زا  دیشروخ  وچمهدیشک  رمحا  لگ  نآ  شوغآ  رد  ات 
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هتخومآ نینچ  ار  نتفر  قوشهتخوسرپ  هناورپ  نآ  دید 
راظتنا ياههظحل  نآ  دیسریمراپسهر  دش  الب  نادیم  هب  سپ 

دنکرت یبآ  ار ز  شیولگ  اتدنک  رثوک  نوچ  کشا  زا  ار  مشچ 
دوب هداد  ناج  یگنشت  زا  اییوگدوب  هدازآ  یکدوک  شتسد  يور 

دهد شبات  ارو  بات  یب  بلقدهد  شبآ  ات  درب  نادیم  يوس 
دش باتهم  هلاه  نوخ  رد  قرغدش  بات  یب  شرغصا  دید  ناهگان 

شاهراپهم نوچ  يور  دش  نوگ  هلالشاهراسخر  قفش  گنرمه  تشگ 
هتفاکشب ار  لفط  نآ  رجنحهتفاب  نوخ  هماج  نمشد  ریت 
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هدروخ شطع  ياهگربلگ 

تسین یندش  ایرد  هنیآ  نیا  رد  هرطق  رهتسین  یندش  انعر  هتخارفا  تماق  ره 
تسین یندش  ادوس  هکرعم  نیا  رد  قشع  رهتسین  یندش  ادیش  هدمآ  لاصو  هب  لد  ره 
وک الب  گنهآ  دنک  یم  بلط  هک  ناج  نآوک  ام  لگ  ضیف  لباق  دوش  هک  یکاخ 

***

تیور لگ  دریگ  دیآ و  رابغ  هک  نآ  ایتیوک  هب  همیخ  دنزن  تملظ  هک  زیخرب 
تیوبس شوغآ  رد  مشچ  زا  دکچ  نوخ  ایتیولگ  هسوب  دنز  غیت  رب  هک  زیخ  رب 

هن نونج  ياپ  رطخ  نوخ و  يهدکیم  ردهن  نوخ  می  رد  مدق  اپارس و  شاب  لد 

***

دوب نیمز  يور  رد  يهچنغ  نیرتهتفکشبدوب  نیرتهتفشآ  یکدوک  الب  برک و  رد 
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دوب نیبم  نآرق  دیواج ز  يهیآ  کیدوب  نیرق  قشع  اب  هک  تسین  وزا  رتقشاع 
شناوت داد  فکز  سوسفا  یگنشت  زاشنابل  گربلگ  هب  تشاد  شطع  ریسفت 

***

وزاب ود  درک  نورب  هقادنق  نشوج  زاوا  ردپ  یبیرغ ز  گنهآ  وچ  دینشب 
وجادخ لفط  دوخ  يهراوهگ  رگنس  ردوس  ره  هب  شیوخ  رظن  هاگن و  تخادنا 

اهنت همطاف  رسپ  دنامن  هک  نآ  اتاجنآ  رد  دروآ  فکب  یحالس  کشا  زا 

***

تفر رفس  قشعاب  دز و  رپ  دش و  هناورپتفر  ردپ  شوغآ  رد  هراوهگ  تساخرب ز 
تفر رگا  هصرع  نآ  رد  زابناج  كدوک  نیاتفر  رطخ  تمس  ودع  غیت  زا  رتبات  یب 
دوب نفک  تشاد  نت  هب  هچنآ  دوبن  هقادنقدوب  نمچ  ناماد  هب  هتفکشن  يهچنغ  نوچ 

***

شمامت هام  نوچ  يهرهچ  همه  دندیدشماما  تسد  رس  هب  دمآ  رگهولج  ات 
شمایپ یمیسن ز  دوب  نابز  هب  يراجشمالک  لفط  شطع  زا  ماما  دوب  نیا 
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دهاوخن بآ  زج  هتخوس  رگج  لفط  نیادهاوخن  بات  یب  لد  لگ  متس  لها  ياک 

***

شتآ هدز  ایرد  لحاس  رب  هک  هرطق  ناوشتآ  هدز  ارحص  نماد  رب  هک  هچنغ  نآ 
شتآ هدز  الوم  لدرب  وا  مغ  غادشتآ  هدز  ار  شاهرجنح  شطع  هک  یلفط 

دوب افج  ریت  وا  خساپ  یلو  بآ  تفگدوب  ادخ  نوخ  لد  هب  شرارش  هک  یغاد 
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؟؟؟؟ دیفس هحفص 
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مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح 

هراشا
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مالسلا هیلع  سابع  ترضح  رذن 

تعاجش

درک ادف  نیا » « » دیدنسپ  » وا هچنآ  رهدرک  ادص  نینوخ  بل  اب  ار  ادخ 
درک ادخ  میدقت  شیوخ  تسد  وديدرمیاپ  رد  نیبب  ار  تعاجش 

یقشاع زامن 

يدنامیم وا  يرای  رب  هک  شاک  يايدناشفا  بالگ  كاخ  رب  يدوب و  لگ 
يدناوخ ار  یقشاع  زامن  تسدیببوشآ  رپ  شکاشک  نآ  رد  وت  اهنت 
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اروشاع مایق  زابناج 

ییاهقیاقش کشخ  بل  ياّقسییایرد  مطالت  دوخ  هک  هنشت  يا 
ییاروشاع خرس  مایق  زابناجنیسح  گنرنوخ  يالبرک  هصرع  رد 

اقس

ساّبع ای  یضترم  ّیلع  دنزرفساّبع  ای  اعد  تلیضف و  حور  يا 
سابع ای  البرک  میرح  ياّقسار  ام  یفطل  هعرج  زا  نک  باریس 
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اونین تبرغ 

تسیرگ کشم  وت  يادج  نت  ِز  تسد  ربتسیرگ  کشم  وت  ياونین  تبرغ  رب 
تسیرگ کشم  وت  ياجهب  ایرد  ایردیلو  تخود  مه  هب  ریت  ارت  مشچ  رگ 

هنشت نابل 

دندیدرگ تاهنشت  نابل  درگربدندیواج  نینچ  نیاک  بآ  هنییآ و 
دندیسوب وت  تسد  هآ  هیرگ و  ابماماود  تداهشو  تدالو  دعب  زا 
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مالسلا هیلع  ساّبع  ترضح  رذن 

ناگنشت روآ  بآ 

درکن يراز  ملد  دمآیم ، مخز  يور  مخزدرکن  يراوخمغ  غیت  زج  نم  بات  یب  نت  زا 
درکن يرای  ماهمیخ  رانک  ات  یّتح  تسدالبرک  ناگنشت  رب  ار  بآ  مناسر  ات 

درکن يراد  وربآ  نم  زا  هدید  نوخ  ریغسک  چیه  بآ و  تخیر  دوب و  کشم  میوربآ 
درکن يراج  ماهنوگ  يورهب  یکشا  ببس  نآزتشاد  مرش  رگید  مشچ  دروخ و  مشچ  کی  رب  ریت 

درکن يراک  ماهنشت ، نابل  دزوسیم  دیدتارف  اّما  شمدیشونیمن ، هعرج  کی  هچ  رگ 
درکن يراتسرپ  اهنت  لد  نیا  زا  سک  چیههمطاف  زج  البرک  تشد  دابآ  بیرغ  رد 

درکن يراتفرگ  عفر  نم  ِز  وا  زا  ریغ  هب  سکنیسح  قشع  هتشر  ریسا  رسای »  » يا مدوب 
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لد ناماس 

لضفلاابا نابات  هام  ترد  يادگلضفلاابا  ناشخرد  عولط  يا  الا 
لضفلاابا ناشفاهلال  دش  وت  زا  نیمزدندیرفآ  لگ  هک  تتسد  ود  يادف 

لضفلاابا نافوت  هچ  ره  لحاس  ییوتتسین  یمغ  لد  دوش  نافوط  قرغ  رگا 
یهلا  3 (1) نُوقزُری »  » تلماش دوش 

لضفلاابا نآرق  حور  یماح  الا 
لضفلاابا ناماس  وت  تسد  هب  دریگبنم  لد  اهنت  هک  لد  ماهداد  وت  هب 

لضفلاابا نامرف  وت  ار  تاهدنب  هدبتدوج  فطل و  هگ  رد  يهدنب  منم 
لضفلاابا نامیپ  دهع و  رب  هدرک  افوتبرغ  جوا  رد  هک  تمارم  يادف 

هیآ 169  نارمعلآ ، هروس  َنُوقَزُْری .» ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  - . » 1
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لضفلاابا ناریح  هدنام  نامز  نیمزتراک و  تارف و ز  زا  يدمآ  نورب 
لضفلاابا نازوس  تشد  نآ  رد  يدرک  هچهدیرب  تسد  ناشطع و  ماک  اب  وت 

لضفلاابا نالفط  وت  راظتنا  رد  ونوخ  رد  هقرغ  همقلع  رد  وت  يداتف 
لضفلاابا نایرگ  مشچ  هعقاو  نیا  ردمتام  دراد ز  هک  نک  رظن  رسای »  » هب

مالسلا اهیلع  ارهز  ياهلگ  روآ  بآ 

هراشا

سابع رادرس  ار  قشع  هاپسسابع  راثیا  رهظم  يا  اله ،
سابع راثیا  هژاولگ  ییوتتداهش  غاب  هحفص  يور  هب 

سابع رای  ار  یلع  نب  نیسحتنحم  جاوما  لد  رد  يدوب  وت 
سابع راشرس  وت  قشع  زا  نیسحزیربل  هَّللاراث  قشع  زا  تلد 

سابع رادرب  ار  کشم  هرابودارهز  ياهلگ  روآ  بآ  يا  وت 
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سابع رادید  نیرخآ  يارباهاط  لآ  مایخ  يوس  ورب 
سابع راذگم  نیمز  رب  ار  ملعزیخرب  تساهنت  هّکی و  تنیسح 

سابع راپسب  تاهنشت  غیت  هبرگید  رابکی  ار  مصخ  يولگ 
سابع راسخر  نوگ  هلال  دش  ار  وتتمشچ  ود  زا  افوکش  دش  نوخ  لگ 

يدناسر یبآ  ترجنح  رب  نوخ  زيدناشن  نوخ  رد  ار  قشع  کُلف  وت 
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هدیپت نوخهب  لخن 

ساّبع راد  هنییآ  وت  ییوت  ار  راثیاساّبع  رازراک  رد  تعاجش  رهظم  يا 
ساّبع راگدرورپ  غورف  رپ  رون  يولد  هریت  ماش  رد  مشاه  لآ  هام  يا 
ساّبع رابب  ام  رب  تواخس  عبنم  ياهنشت  ریوک  نوچ  ام  وت  یتمارک  ربا 
ساّبع رات  ياهبش  عمش  وت  خر  هامام  لد  رگنشور  وت  هرهچ  باتهم 

ساّبع راثن  ار  ناج  يدرک  تسود  هار  ردقوش  زا  تشگ  زیربل  هنیس  نورد  رد  لد 
ساّبع راهب  رطع  تتسد  يور  تسا  يراجایرد  شیپ  هلال  يا  يدنام  ماک  هنشت  رگ 
ساّبع رارش  دزیم  مغ  نیا  وت  یتسه  رببآیب  کشم  تخوسیم  وت  هنیس  زوساب 

ساّبع راسخاش  نآ  نوخ  رد  هفوکش  دزیمتسهدیپت  نوخهب  یلخن  راسخاش  وت  مشچ 
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ساّبع راو  هناورپ  تناج  عمش  تخوسیمتتسشن  نت  هب  رپ  ات  لگ  يا  تیودع  ریت 
ساّبع راذع  نوگلگ  يداتف  نوخ  كاخ و  ردتوادع  زک  هظحل  نآ  نوگ  قفش  دش  دیشروخ 

ساّبع رابغ  دراد  وا  خر  هنییآنونکا  تنیسح  دمآ  نیگمغ  همیخ  تمس  زا 
ساّبع راذگ  مهرم  شرادمخز  بلق  ربار  دوخ  مشچ  ياشگب  مدکی  نیسح ، دمآ 

ساّبع رارقیب  دش  تناوسیگ  دننامتنوگ  هلال  يور  نآ  تنوخ  قرغ  دید  ات 
سابع راظتنا  مشچ  هچنغ  لثم  دنتسهبایرد  بآ  کشم  اب  ار  بل  هنشت  نالفط 

ساّبع راعش  نیا  زا  يرآ  قشع  هدنز  دشيدرپس  ناج  يدناوخ و  ار  اوُُمتْعَطَق » ّینا  »
ساّبع راگزور  دش  تبورغ  اب  کیراتقشع  تماق  تشگ  مخ  مغ  زا  هک  وگب  رسای » »
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باتفآ یگنشت 

البرک نازخ  خرس و  يهلالالبرک  نابل  هنشت  یقاس 
البرک نامسآ  نوگ  قفش  دششاهرهچ  باتفآ  بورغ  زا 

البرک ناشف  نوخ  ياهمشچهمقلع  نوچ  نوخز ، ییایرد  هتشگ 
البرک نارک  یب  ات  نارک  زازونه  دزوس  ناکدوک  ياپ  هب  اپ 

البرک ناور  بآ  وا  کشادوب  اّما  ار  بآ  دنتسب  هچرگ 
البرک نامهیم  هدنام  هنشتتارف  طش  زا  بآ  وا  دروخ  یک 

البرک ناگنشت  بل  يهلاندشکیم  شتآ  هب  ار  اّقس  ناج 
البرک ناهن  مغ  رد  شتآررش  روش و  رگج  رب  دز  ار  هلال 
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البرک ناشف  نوخ  تسد  ود  زانیمز  نوچمه  هدش  نوگلگ  نامسآ 
البرک نامک  مغ  زا  تماقوا  نامشچ  رب  تخادنایم  هیاس 

البرک ناشک  نماد  یقاسدیشکیم  ار  یگنشت  بل  زا  یشقن 
البرک ناتسوب  لگ  رد  قرغوا  قرف  نوخ  هرطق  هرطق  دش ز 

البرک ناغف  هآ و  زادگناجشوگهب  دیآ  تارف  طش  زا  رسای » »
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مالسلا اهیلع  نوتاخ  هنیکس  ترضح  لاحنابز 

شطعلا ياههلعش 

ومع ربمغیپ  لآ  نیب  شطع  ردومع  روآ  بآ  وت  يا  ار  ناگنشت 
ومع رشحم  دش  همیخ  نایم  ردنوخ  كاخ و  نایم  يداتفا  هک  ات 

ومع رب  رد  ارم  وت  يریگب  ایمایناشنب  ترب  رد  مراد  تسود 
ومع رغصا  یلع  یّتح  دش  هتشکتفر  درمژپ و  شطع  زا  دوب  لگ  هچ  ره 

ومع رگنب  رت  هنشت  ار  ناگنشتشطعلا  گناب  همیخ  زا  دسریم 
ومع رجنح  شطع  زا  دزوس  هچرگام  يوس  آزاب  بآ ، میهاوخن  ام 

ومع ربکا  یلع  زوسناج  غادنونک  ار  ام  بل  هنشت  يا  دوبن  سب 
ومع رپرپ  یگنشت  زا  منم  نیوهدش  رپرپ  همقلع  رد  ییوت  نیا 
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ومع رپ  لاب و  هتسکشب  منم  نیونیکز  هتسکشب  قرف  اب  ییوت  نیا 
ومع رکیپ  رد  بات  رگید  تسینشطعلا  میوگ  هک  ییورین  تسین 

ومع رس  رب  منزیم  همیخ  هب  نمهمقلع  رد  ياهداتفا  اپ  وت ز 
ومع رگنل  یب  هدنام  نید  یتشکالب  نافوت  جوم و  نایم  رد 

ومع رثوک  نشلگ  رپرپ  هتشگتسا  هنشت  یسای  دایرف  نیا  رسای » »
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مالسلا هیلع  ساّبعلا  لضفلاابا  ترضح  قشع - ياّقس  رذن 

قشع يوربآ 

بآ ياوآ  دینشیم  نالفط  نوچباهتلا ز  رد  شطع  تشد  یقاس 
دوب هدرمژپ  شطع  زا  دوب  لگ  هچ  رهدوب  هدرب  یمامت  زا  بات  یگنشت 

دندش تلجخ  رد  ود  ره  اّقس  کشمدندش و  تقاط  یب  هک  نالفط  شطع  زا 
هتخوس قح  فحصم  ءزج  ءزجهتخورفا  ررش  لد  رد  یگنشت 

داد باتهم  يهمشچ  زا  ياهعرجداد  بآ  ار  اههلال  دشیم  زاب 
شوگ هب  دمآ  اههمیخ  زا  شطعلاشورخ  شوج و  رد  تشگ  یتسه  هک  ات 

میبت رد  یتسه  بلق  نوچ  شطع  زامیبل  هنشت  همه  ام  ناج ، ومع  ياک 
ناگنشت رد  نایع  یباتیب  تشگناگنشت  رب  ناسر  یبآ  ومع  يا 
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نامک زا  يریت  وچمه  اج  زا  تسجناکدوک  زا  دینش  نیا  اّقس  هک  نوچ 
تشادن مک  وا  زا  يزیچ  تماما  زجتشادن  ملاع  زا  مغ  يرآ  نیسح  اب 

تفرگ ترضح  نآ  زا  نادیم  تصخرتفرگ  تلهم  نتشیوخ  ماما  زا 
دروآ بآ  تارف  زا  نالفط  رهبدروآ  بات  لگ  مسج  رب  رگم  ات 

قشع يارحص  رد  تفر  رگید  رابقشع  ياّقس  نآ  تشادرب  ار  کشم 
وا دناوخیم  البرک  اب  ادص  مهوا  دناریم  طش  يوس  ار  دوخ  بسا 

درک هچ  نیسای  نشلگ  میرح  ابدرک  هچ  نید  ياههچنغ  اب  شطع  نیب 
دش کشخ  دمحا  تیب  لها  لعلدش  کشُم  زا  كاخ  زیمآ  رطع  هچرگ 

ار هدیکشخ  بل  يزاسیمن  رت  ؟ ارچ ارهز ، يهیرهَم  يا  بآ 
نورب دمآ  نیتسآ  نیچلگ ز  تسدنونج  تشد  نیا  رد  رگنب  ياهظحل 

ار باوخ  هتفرگ  لگ  مشچ  ود  زاار  بآ  قیاقش  غاب  رب  هتسب 
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دش بآ  نالفط  رهب  زا  بآ  بلقدش  باتهم  نوچ  هرهچ  ار  ناگنشت 
همزمز نیا  نتشیوخ  اب  دنکیمهمقلع  رانک  اّقس  هدمآ 

شبت بات و  نت  هدرب ز  یگنشتشبل  هدیکشخ  ههامشش  كدوک 
تایح دشخب  اههچنغ  رب  ات  دُربتارف  بآ  زا  درک  رپ  ار  کشم 

همه نانیچ  لگ  دنتسب  ار  هارهمقلع  زا  شنتشگرب  رد  کیل 
نیمک رد  هتسشن  شمصخ  فرط  رهنیزح  بلق  بهتلم ، ِناج  تشاد 
نایم رد  وا  وا ، درگ  رب  نانمشدناشف  نوخ  شناگدید  اجنآ  تشگ 

يرتشگنا يهقلح  رد  نیگن  نوچيردیح  رادهنییآ  نآ  دوب 
نیک لها  نایم  رد  اهنت  هدنامنیمز  يور  نامسآ  غارچ  نیا 
هدمآ نایغط  هب  ياهسخ  راخهدمآ و  نادیم  هب  نازوت  هنیک 

ناشمشچ لثم  مرشیب  اهغیتناشمشخ  زا  ررش  مرُه  دکچیم 
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درک هچ  نالفط  یقاس  اب  نم ، ياودربن  تشد  رد  مصخ  ِرفک  غیت 
ور هب  ور  اّقس  يوزاب  اب  تشگودع  ریشمش  هک  میوگ  ردقنآ 

دوب هدیدرگ  ادج  نت  زا  تسد  ود  رهدوب  هدیتلغ  نوخ  هب  دمآ  دورف  ات 
درک میدقت  ار  شیوخ  تسد  ود  رهدرک  میلست  وا  تساوخ  هچنآ  تسود 
بل هنشت  نآ  تفرگ  نادند  رب  کشمبش  دننام  دش  زور  شمشچ  شیپ 

هاگن مد  نآ  رد  دنکفا  فرط  نآهاگهمیخ  رد  ار  بآ  دناسر  ات 

دروخ کشم  رب  دمآ و  اّما  ریتدربن  رطاخ  زا  مد  کی  ار  ناگنشت 
دنتخیر نوریب  کشم  زا  ار  بآدنتخیگنا  متس  نیاک  تملظ  لها 

وا شیپ  دش  وربآیب  مه  کشمور  هریت  بلق و  هریت  مصخ  لثم 
دش بآ  زا  دیماان  اجنیا  رگیددش  باوخ  رد  نوخ  هب  شتسم  سگرن 

تشاد همیخ  يوس  هک  ار  یهاگن  نآ  وتشاد  همیخ  يوب  هک  ار  یبآ  ِکشم 
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دناهدیشوج هداتفا و  كاخ  يوردناهدیدرگ  انشآ  ریت  اب  ود  ره 
البرک رادغاد  دش  یکی  نیوالب  تشد  يهلال  دش  یکی  نآ 

ودع ریت  شنت  رب  دشیم  زبسور  خرس  شمشچ  هام  دشیم  هچره 
دوب كاخ  يور  هام  زا  یتمسق  ؟ دوب كانمغ  ارچ  یناد  نامسآ 

تخیر رای  ياپ  هب  ار  لگ  زا  یغابتخیر  رادلد  یقاس  مشچ  نوخ ز 
تاهدیتلغ نوخ  هب  توقای  ود  ناوتاهدید  شیپ  هب  لضافوبا  ای 

بآ کشم ، زا  یلو  وت  مشچ  نوخباشوخ ز  ّرُد  نوچ  كاخ  يور  تخیر 
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اروشاع بش 

هراشا
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دنلب ددرگ  البرک  نیمز  زک  يرابغ  نوچنم  دولآدرد  دایرف  زا  دیآیم  نوخ  يوب 
« يزیربت بئاص  »

ین يهلان 

دنلب ددرگ  اههمیخ  نایم  زا  نآرق  توصدنلب  ددرگ  الب  برک و  زا  مغ  گنهآ  بشما 
دنلب ددرگ  اعد  تاجانم و  ياوآ  بشمارای  يور  قوش  هب  اهاط  ترتع  مایخ  زا 

دنلب ددرگ  اونین  زا  زادگناج  ياههمغنناقشاع  زادگ  زوس و  زک  راپسب  لد  شوگ 
دنلب ددرگ  ادخ  نوخ  زا  برای  برای  گنابیضترم  ّیلع  دننامه  بشما  رحس  ات 

دنلب ددرگ  الب  ناتسین  رد  ین  زا  هلانادخ  ناتسلگ  ياهلگ  يادرف  مغ  رد 
دنلب ددرگ  ات  ود  مغ  زا  دق  اب  ارهز  روپشربکا  رانک  زا  ادرف  هک  بش  نآ  تسا  بشما 

. دنلب ددرگ  یفطصم  تیب  لها  میرح  ردودع  ملظ  شتآ  ادرف  هک  بش  نآ  تسا  بشما 
دنلب ددرگ  الو  لها  لد  زا  هآ  يهلعشهمطاف  ياههلال  يازع  رد  بشما  رسای » »
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راوشاع بش 

تداهش قوش 

يدش یناشیرپ  جوم  رد  ِقرغيدش  ینارون  وت  بشما  نیمز  يا 
نورب اهلد  زا  دندرک  ار  غادنوخ  تشد  ناینابرق  نینچ  نیاک 

زادگ زوس و  رد  هدرب  هدجس  هب  رسزامن  دنزاین و  زار و  رد  هلمج 
شیوخ رای  يوج  تسج و  رد  ناقشاعشیوخ  راک  ردنا  هداد  لد  یسک  ره 

وگ تفگ و  مرگ  شیوخ  يادخ  ابوضو  هدرک  رگج  نوخ  زا  کی  ره 
ناقشاع بل  رب  دنراد  قح  رکذناقشاع  بشما  دنتاجانم  رد 

تسوا ریغ  هچره  ندرک ز  یهت  لدتسود  هار  رد  نتخوس  ینعی  قشع 
تسا نتفخ  رسیب  تسود  ياپ  شیپتسا  نتفگ  تداهش  زا  ینعی  قشع 

تداهش www.Ghaemiyeh.comقوش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 160 

http://www.ghaemiyeh.com


147 ص :

رای رهب  ندرپس  ناج  ینعی  قشعراظتنا  رد  ار  گرم  ینعی  قشع 
نیسح ای  نوخ  رد  كاخ و  رد  نتفگنیسح  اب  يالبرک  ینعی  قشع 

تسالبرک ناگدادلد  يهویشتسالب  نایوپهار  رد  همه  نیا 
نوخ يایرد  نارکیب  يا  البرکنونج  خرس  تعسو  يا  البرک 

رون زارمه  وت  كاخ  هّرذ  هّرذرون  زاغآ  يهطقن  يا  البرک 
نیسح زابناج  ِنارای  يهمیخنیش  روش و  اب  اههمغن  بشما  دراد 
وا هام  يور  درگ  ندوب  هلاهوا  هار  رد  نتخاب  رد  ناج  روش 

قشع نارای  ِشتآ  رد  نتخوسقشع  نارادلد  راک  زا  بجع  يا 
شنماد دریگ  قشع  نیا  شتآشنمأم  تبحم  يوک  دش  هک  ره 

تسایلوا زا  وا  قشع  دراد  هک  رهتسایبنا  قشع  هَّللاراث ، قشع 
وبس نک  رپ  ایب  شرهم  ْیَم  زاوا  قشع  اب  هدش  قح  ّیلو  يا 
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وا مان  زا  دننک  تیاّلجت  ردوا  ماج  زا  دننک  تتسم  رس  هک  ات 
تسم ِتسم  تداهش  قوش  زا  هلمجتسد  ناج ز  هتسش  ِنارای  نآ  بشما 

دنتشاذگب نیمز  ار  ایند  رابدنتشاد  تمینغ  ار  بش  نیرخآ 
دننک اوأم  دوخ  رای  میرح  رددننک  او  رپ ، نیمز  زا  لابکبس  ات 

شوگ هب  بشما  دسریم  نآرق  توصشورخ  رد  ِتیب  لها  مایخ  زا 
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مرح لها  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  عادو 

هراشا
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رخآ عادو 

اجنآ دوب  شنیزح  کشا  ناوراجنآ  دوب  شنیرق  مغ  اب  یلد 
اجنآ دوب  شنیرخآ  عادورهاوخ  دوب و ز  رفس  يایهم 

شطع جوا 

تساوخایرد نآ  زا  نم  مشچ  ود  هرطق  کیتساوخ  اهنت  ار  وت  قشع  شطع  جوا  رد 
تساوخ ارهز  ار  وت  رجنح  ندیسوب  ؟ مدیسوب وت  رجنح  ارچ  هک  یناد 
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کشا ياههمزمز 

ترتوبک رپ  لاب و  تمغ  ریت  زا  هتسکشترتخد  ياههمزمز  ترهاوخ  رارق  هدرب 
ترهاوخ مشچ  ود  کشا  وت ، يافق  زا  دکچیموت  ياج  هب  مُدب  شاک  وت ، يادف  وت  بنیز 

ترجنح هب  منز  هسوب  مردام ، ياج  هب  هک  اتمردارب  يا  نک  ربص  مربارب ، زا  يوریم 
ترضحم هب  اخا  ناج  ماهدیسر ، لد  هتسکشماهدیمخ  يوریم و  ماهدیشک ، الب  هک  نم 

ترغصا ّیلع  غاد  تلد ، زا  هتفرن  هک  نوچتلفحم  تسازع  قرغ  تلباقم ، مرح  لها 
تربکا قارف  دعب  ياهدیرب  ناهج  لدياهدیچ ز  کشا  هلال ز  ياهدیمخ  نینچ  هچ  زا 

تروآ بآ  مغ  رد  دش  هتسکش  وت  تماقدش  هتسسگ  ناج  يهتشر  دش  هتسخ  غاد  هنیس ز 
ترت يهدید  يادف  نهریپ  هنهک  شوپبنت  ربم ز  ارم  ناج  نم ، ناج  دیما  وت  يا 
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تربارب رد  هدمآ  وت  نیمغ  لد  رتخدوت  نیبج  زا  دکچ  مغ  وت  نیمک  رد  هدش  لد 
ترس دورین  يور  هب  نم  ناگدید  شیپ  هبنم  ناج  هب  نزم  هلعش  نم  نامسآ  هم  يا 

ترکیپ كاخ  يور  هب  نیسح  مرگنب  هنوگچنیسح  مربونص  ورس و  نیسح ، مرّطعم  سای 
ترهوگ ّرُد و  هدش  مگ  نوخ  كاخ و  نایم  هک  يانوزف  نکم  ارم  غاد  نونک  مرب  زا  وت  ورم 

ترپرپ کشا  نشلگ  لد  غاب  هب  افص  هدادلد  غاد  دشک ز  هلعش  لد  غارچ  رگا  رسای » »
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عادو هظحل 

اههلعش هتسسگ  ار  لد  يهتشراههلعش  هتسشن  بنیز  لد  رد 
شوگهب دمآ  قشع  هاش  ِلیحَّرلا » » شورخ شوج و  رد  هداتفا  نامسآ 

ایب بت  رد  لد  ناج و  يراد  هک  ياایب  بنیز  نم  ناج  زیزع  ياک 
مرح زا  اهنت  ياهنت  موریممرپ  لاب و  مغ  هتسکشب ز  هک  نم 

شبنیز يادص  دمآ  ناهگانشبل  رب  متام  گنهآ  تسشن  ات 
وشم نشلگ  یناریو  ثعابوشم  نم  زا  ادج  ناج  ردارب  ياک 

دوریم نکفا  هلعش  لد  زا  مهآدوریم  نم  نت  زا  ناج  يور  رگ 
منویش دنامب  ناهنپ  ولگ  ردمنت  رد  دنامب  ناج  ات  نامب  سپ 
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نارگ غاد  مرگنب  هرابود  اتناوت  ربص و  دوب  رگید  ارم  یک 
تسا هدرک  ربمیپلآ  ِلد  نوختسا  هدرک  رپرپ  مصخ  ار  ام  غاب 
افج زا  دنداتف  نوخ  نایم  رداخا  يا  دوب  ام  هارمه  لگ  هچ  ره 
نیعمیب نونکا  هدنام  تمصع  لآنیک  غیت  زا  دندش  رپرپ  یگلمج 
تدیاب يرورم  کنیا  ار  قشعتدیاب  يروبص  رهاوخ  يا  تفگ 

دربیم لزنم  هب  ار  مناوراکدربیم  لد  زا  شیوشت  وت  ربص 
دوریم نافوت  يوس  لد  قروزدوریم  ناج  ملد  زک  يروبص  نک 

نیع ود  رون  ناج ، مارآ  ارم  يانیسح  يا  بنیز ، تفگ  شباوج  رد 
مرکیپ زا  دوب  ناج  عادو  نیامرغاس  مغ  ْیَم  زا  زیربل  تشگ 

رتهتسهآ يربیم ، مناج  هک  رگربم  دوخ  اب  مراد و  یناج  همین 
ارم ناماس  وت  ناریو  ینکیمارم  ناج  يربیم  نت  زک  لاح 
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ترجنح رطع  میوب ز  ار  قشعترب  رد  میآ  هک  يردق  نک  ربص 
تاهنشت يولگ  زا  مریگ  هسوبتاهنشت  يوبس  زا  مشون  هعرج 

منک لحاس  نیا  كرت  ایرد  شیپمنک  لماک  نآ  زا  ار  مناج  همین 
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مالسلا هیلع  ادهشلا  دیس  اروشاع و 

هراشا
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زامن هضیرف 

دوب هدمآ  زاین  زار و  زا  ياهولج  ابدوب  هدمآ  زاجح  رون  الب  برک و  رد 
دوب هدمآ  زامن  هضیرف  ماگنهنیسح  تخاس  نوخ  ِز  وضو  شطع  رهظ  رد 

نیرخآ زامن 

نیسح تسا  زاین  زار و  ره  همشچ  رسنیسح  تسا  زادگ  زوس و  شسفن  ره  رد 
نیسح تسا  زامن  ییادف  هک  ینعینوخ  رد  ار  نیرخآ  زامن  دناوخیم 
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نید هیاپ 

زامن تسا  نید  هیاپ  نیرتهدنیاپزامن  تسا  نیقی  نشور  هنییآ 
زامن تسا  نیا  رترب ، داهج  ینعینیسح ز  دناوخ  دوخ  زامن  شطع  رهظ  رد 

شطع زور  نیرتخرس 

دنکش رگتب  تبیه  دنز  رفک  رد  هلعشدنکش  رفاک  يهناختب  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رجنخ  يهغیت  رپس و  ددرگ  قشعشاهرجنح  يهنیآ  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 

دنکش رغاس  يهشیش  الب  هاگشطع  ردرطخ  نوخ و  يهدکیم  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 
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دنکش رهوگ  يهولج  وزا  نمیرها  گنرقشع  يهدیتفت  يداو  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رگنل  هدید و  ار  هثداح  یتشکياهدز  مطالت  رحب  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 

دنکش ربکا  متام  زا  شلد  ياههقاسالب  نافوت  ردُنت  اب  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رتوبک  لاب  شرت  نامشچ  شیپداّیص  نیدنچ  يهمجه  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رغصا  يهدنخ  زا  شاییایرد  لديدولآ  ضغب  قه  قه  زا  هک  تسا  نیسح  نیا 

دنکش ردارب  گرم  مغز  شورس  ّدقشطع  زور  نیرتخرس  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رهاوخ  تماق  وا  ترجه  مغ  زااروشاع  يهعقاو  رد  هک  تسا  نیسح  نیا 

دنکش رپهش  درآ و  نزُح  يهیآ  لیئربجشغاد  زا  رگا  دراد  اج  هک  تسا  نیسح  نیا 
دنکش رتخد  يهدروخ  هرگ  ضغب  ولگ  رد  « رسای  » شعادو ماگنه  هک  تسا  نیسح  نیا 
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بل هنشت  ياهسای 

بآ طحق  زا  دنتخوس  یم  بل  هنشت  ياهسایباتفآ  غیت  ریز  رد  شطع  دوب و  البرک 
بات هنیس  زا  رارق  لد  زا  دوب  هدرب  ار  ناگنشتاههلال  قارف  وس  کی  شطع  مرُه  فرط  کی 

باوخهب ردام  نماد  رد  یگنشت  زا  دوب  هتفررارقیب  اّما  بآ  راظتنا  رد  یکدوک 
بابر مشچ  همشچ  یّتح  بآ  زا  یهت  دشراوخریش  یلفط  کشخ  ماک  رهب  زا  اههمیخ 

باهتلا رد  ناکدوک  ناج  بآیب و  اههمیخکشخ  لافطا  بل  کشخ و  ولگ  کشخ و  اهکشم 
بارطضا رد  شطع  زا  دندوب  هداتفا  اههچنغنامسآ  دیدیم  هک  اجنآ  نیمز  شتآ  رد  تخوس 

بانتجا درکیم  هعرج  کی  ندیشون  زا  یقاسناگنشت  دایهب  اّما  تفر  بآ  رانک  ات 
بآ هک : دمآیم  دایرف  اههمیخ  زا  فرط  نیاهآ  هک : دمآیم  دایرف  همقلع  زا  فرط  نآ 

بل هنشت  www.Ghaemiyeh.comياهسای  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :

باوج نمشد  زا  دمآیم  رگ  هزین  دوب و  ریتیفطصم  تیب  لها  زا  شطعلا »  » تفگیم هک  ره 
بالگ اهقیاقش  مشچ  زا  تخیریم  نیمز  ربالبرک  رد  یسک  یب  موجه  زا  دشیم  هاگ 
باتم ام  هاگهمیخ  رب  نیا  زا  شیب  اباتفآیسک ! دیوگ  ات  تسین  یناوت  رگید  شطع  زا 

بارخ اجنآ  کلف  ناکرا  رسای »  » دشیم شاکرس  دیشروخ  نت  زا  دش  ادج  ناشطعلا » انا   » اب

شطع

شیوبس یتسه  یم  زا  دش  یهتشیورهبور  يرهن  تشاد  مطالت 
شیولگ رد  دزیم  جوم  مه  شطعیماک  هنشت  زا  دوب  بات  یب  سب  ز 
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قلف يامیس 

ار قلف  نامشچ  خرس  کشرسار  قح  ياهلگ  همه  رپرپ  نیبب 
ار قفش  يامیس  دنتسش  نوخهبارهز  غاب  ياههلال  غاد  ز 

لگ خرس  نوخ 

غیت راسخر  لگ  خرس  نوخ  نیگنر ز  دنکیمغیت  رازلگ  رد  تسا  هدییور  هک  اجنآ  لگ  ياج 
غیت رایسب  مرکیپ  رب  ودع  تسد  اب  هدروخيرگید  مخز  تسادیپ  نم  مخز  ره  رب  هکنیا 

غیت راک  زا  داتف  یّتح  نم  ناتسد  رد  هک  اتتفرگ  ورین  نم  ِز  ود  ره  اهمخز  مه  شطع  مه 
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غیت راوخنوخ  لتاق  نوریب  هدروآ  ماین  زانز  هدنخ  میوربور  اّما  هداتفا  اپ  ِز  نم 
غیت رادرب  وا  شیپ  رد  ماهنشت  يولگ  زاهاگلتق  رانک  رد  دمآ  همیخ  زا  مرهاوخ 

غیت راذگم  مرجنح  رب  وا  شیپ  رد  نک ، ربصشوگ  هب  دیآیم  تسارهز  هلان  يادص  نیا 
غیت رابنوخ  هدید  نم  مغ  زا  اجنیا  درادمصخ  تسد  رد  مه  نایرگ و  نامسآ  نیمز و  مه 

غیت راّدغ  نمشد  نتشک  رهب  زا  دشکیمیلو  رسای »  » ماهدیتلغ نوخ  جوم  نایم  رد 

یسکیب شطع 

نیسح هدیچ  لگ  وچ  هخاش  زا  هدشنیسح  هدیتلغ  هتفخ و  نوخ  هب  يا 
نیسح هدیدمغ  لد  دراد  هک  رهمارآ  دریگ  وت  مان  مد  زا 

نیسح هدیدرگ  وت  ياهمغ  نوخام ز  يهدیدمغ  لد  نوچ  ام  کشا 
نیسح هدیبات  وت  رون  اجک  رهدیشروخ  درادن  هولج  قنور و 
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نیسح هدیدنخ  وت  شوغآ  رد  ایکشا  يهنییآ  رد  تخوس  تکدوک 
نیسح هدیسوب  وت  لعل  شطعلد  نینوخ  تبل  هنشت  يهلال 

نیسح هدیکشخ  وت  ياهبل  سای  ؟ ارچ تسا ، هدرک  هچ  وت  اب  یگنشت 
نیسح هدیشون  وت  نوخ  زا  بآیبل  هنشت  زا  مه  غیت  نیمز ، هن 

نیسح هدیشوج  هنیآ  گر  زادیشروخ  نوچ  وت  یمولظم  نوخ 
نیسح هدینشب  هرجنح  بل  زابنیز  ار  تایسکیب  شطع 

نیسح هدیلان  هعقاو  نیز  تشدتسا  هدش  نایرگ  هثداح  نیز  رهد 
نیسح هدیباوخ  يهزبس  نوچ  هژم  « رسای  » کشرس لیس  اب  هدش 
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نوخ رهوگ 

قشع غاب  ياههلال  زا  ياهصققشع  غاد  درد و  مراد ز  ياهصق 
بآ طحق  زا  یگنشت ، زا  ياهصقباتفآ  باهتلا  زا  ياهصق 

هتخوس ار  مرتفد  گرب  گربهتخورفا  یشتآ  وک  ياهصق 
نونج يارحص  ياهقیاقش  زونوخ  ياروشاع  زور  زا  ياهصق 

نیسح ینعی  نید  رالاس  هلفاقنیملاع  مشچ  رون  زا  ياهصق 
الب نینوخ  نادیم  رد  تفرالبرک  بالقنا  راوسکت 

دوب هدیتلغ  شخر  رب  نوخ  رهوگدوب  هدیکشخ  شبل  کشخ و  شرجنح 
وربآ دریگ  مصخ  نوخ  ِز  اتودع  نوخ  هنشت  بل  وا  غیت 
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ماد درتسگ  متس  هار  رس  ربماین  زا  ریشمش  دروآ  نورب  سپ 
ناهگان دش  ناهن  نوخ  رد  شاهرهچناهبور  لیخ  دنتشگ  وا  دیص 

نیمز شقن  شرکیپ  لگ  نوچ  تشگنیک  غیت  زا  دش  هام  یناوغرا 
نانمشد نایم  رد  متاخ  وچمهناوغرا  گنرهب  ّرُد  نآ  دوب 

وا مشخ  مک  مک  تفر  يدرس  هب  وروا  مشچ  شیپ  هب  بش  نوچ  دش  زور 
دنتخاس شنوخ  قرغ  رس  ات  ياپدنتخات  وا  نت  رب  ناراد  هزین 

شنت دش  رتخا  ُرپ ز  نامسآشنمشد  غیت  مخز  افج و  زا 
دنتخادنا رس  دیشروخ  نت  زادنتخانشن  شتمرح  نازور  هریت 

دش کیرات  مه  تشد  دیسر و  بشدش  کیراب  ینشور  نامسیر 
اهر ارحص  رد  دندوب  ناکدوکاههلعش  زا  دنتخوسیم  اههمیخ 
بش هریت  نآ  رد  دوب  بنیز  يوربل  هنشت  ياههلال  مزب  عمش 
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شتیار دریگ  هک  يرادملع  هنشتیآ  غورف  زا  دوب  ناشن  هن 
شرغصا زا  مساق و  زا  ناشن  هنشربکا  ّیلع  زا  دوب  ربخ  هن 

تشذگ ازمتام  زوسناج و  بش  نآتشذگ  امظع  تنحم  نآ  ضرغلا 
تفرگ ندیشون  رهب  ار  مغ  ماجتفرگ  ندیشوج  دیشروخ  همشچ 

نورب دمآ  اههمیخ  نورد  زانوخ  رپ ز  مشچ  ود  اب  ارهز  تخد 
رگج ِنوخ  ترسح و  نارازه  ابرپسهر  دش  هگلتق  يوس  هب  وا 

تخوس هرابکی  وا  دّیما  يهمیهتخود  هدید  شهاگلتق  نیسح و  رب 
شنت هدناشوپ  ریشمش  ضوع  ردشنهاریپ  نورب  رکیپ  زا  دید 

كادف یحور  بل ، هنشت  نیسح  ياكاخ  يور  رب  اج  هتفرگب  يا  تفگ :
تفهن مبلق  رب  مخز  دص  وت  غادتفکش  تمسج  رب  مخز  ياههچنغ 

ترکیپ رب  ياهسوب  ياج  تسینترس  زا  رود  رکیپ  يادف  يا 
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هاگتق نیا  دهدیم  ارهز  يوبهلا  نوخ  يا  باتیب  ماهتشگ 
دز موقلح  نآ  ياهگر  رب  هسوبدز  مولظم  نآ  غاد  زا  اههلان 

رتمشچ زا  لد  نوخ  نماد ، يوررگج  نینوخ  يهمولظم  نآ  تخیر 
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( نابیرغ ماش   ) اروشاع بورغ 

هراشا
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173 ص :

باتیب لد 

دنداد بات  دوب و  باتیب  ملددنداد  بان  بالگ  نم  مشچ  هب 
؟ دنداد بآ  ار  ماهدرمژپ  لگ  ؟ ایآ هک  نونکا  حانجلاوذ  يا  وگب 

قشع بکرم 

ار دوخ  لابقا  هیس  منیبیم  هکار  دوخ  لاح  حرش  وت  اب  میوگ  هچ 
ار دوخ  لای  يدرک  هتشغآ  نوخهبقشع  بکرم  يا  حانجلاوذ  يا  ارچ 
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ناشیرپ

ناشیرپ وت  لای  وچ  مراد  یلدنایرگ  مشچ  متام  دشاب ز  ارم 
نادیم دیآ ز  هلهله  يادصبسا  يا  تسیچ  يارب  نم  اب  وگب 

اروشاع بل  هنشت 

نیسح تسا  هتسب  هچنغ  کشا ، وت  غاد  زانیسح  تسا  هتسکش  لد  وت  مغ  یتسه ز 
نیسح تسا  هتسشن  نوخهب  ملد  يایرداروشاع  بل  هنشت  يا  وت  مشچ  نوچ 
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کشا شتآ 

ددرگیم رو  هلعش  کشا  شتآ  ردددرگیم  ربخ  اب  قارف  ِز  بنیز 
ددرگیم رب  هدش  ناشیرپ  لای  ابداب  رد  یمخز  راوس و  یب  بکرم  کی 

كاخ هنییآ 

دوب لگ  يوجتسج  هب  یلد  هتسکشبدوب  لگ  يوب  ِز  رپ  كاخ  هنییآ 
دوب لگ  يورهب  راخ  زا  ُرپ  تشد  کیدیدیم  نابغاب و  کشرس  تخیریم 
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کشا بالگ 

وا رکیپ  رب  کشا  بالگ  تخیر  یموا  رهاوخ  هگلتق  نورد  هب  دمآ 
وا رجنح  زا  هسوب  تفرگ  تشگ و  مخشنت  دیدرگ  هراپ  هراپ  هک  دید  نوچ 

قشع یماف  خرس 

نیسح البرک  تبرت  وت  نوخ  هدش ز  خرسنیسح  ادج  رس  يهنشت  نم  رادغاد  يهلال 
نیسح اههزین  هب  ترس  اهكاخ  يور  هب  تنتیضترم  غاب  يهویم  یفطصم  بلق  يهراپ 

نیسح اونین  نیمز  هآ  ناغف و  دشک  وت  یبهاگلتق  هب  ياهداتف  هلا ، هجو  قح  لگ  يا 
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نیسح افج  زا  وت  مصخ  هدز  اههمیخ  هب  هلعشهدز  اپ  تشپ  قشع  هب  هدز  ام  هب  ررش  هک  نآ 
نیسح ادص  مدنزیم  تسوت  يولگ  ای  وت  سأرتسوت  يوس  هب  ملد  يور  تسوت  يوک  هب  ملد  غرم 

نیسح ای  هدوشگ  لاب  نم  دوجو  رتوبکنم  دوبک  نوخ  سای ز  نم  دوب  تسه و  همه  يا 
نیسح اسّنلا  ُةدیس  وت  يارب  دنک  هیرگوت  ياههلال  وت و  رب  وت  ياون  رد  هدش  لد 

نیسح افق  زا  وت  سأر  تسا  هدیرب  وت  لتاقتسا  هدیکچ  مخر  هب  نوخ  تسا  هدیپت  نوخ  هب  هدید 
نیسح ات  ود  نم  ِدق  دش  تایماک  هنشت  دایبتایماف  خرس  يهولج  تایمان  مان  تکوش 

نیسح انشآ  ملد  اب  سک  چیه  تسین  وت  ریغسرب  نم  داد  هب  زیخ و  سفن  زا  مداتف  هک  نم 
نیسح ارم  مغ  حرش  نینچ  نیا  رسای »  » دورسنیزح هتسخ و  ِنم  اب  نیشنمه  تشگ  وت  غاد 
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ییاهنت

سر ملد  دابآ  مغ  ناریو ، نیا  هبسر  ملد  دادما  هب  لگ  يا  ایب 
سر ملد  دایرفهب  ردام  ایبمتام  يارحص  نیا  رد  اهنت  منم 

زیگنا مغ  ماش 

نم لصاح  لد  يا  دش  اجنیا  نازخنم  لفحم  درادن  متام  زجهب 
نم لد  لثم  اههمیخ  دزوسبیبیرغ  زیگنا  مغ  ماش  نیا  رد 
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رسیب ياهنت 

دینیبب ار  رپرپ  ياهقیاقشدینیبب  ار  ردیح  غاب  نازخ 
دینیبب ار  رسیب  ياهنت  طقفنوخ  رد  هقرغ  ياهكاخ  يورهب 

متام ضغب 

شیادص رد  متام  ضغب  هتسشنشیاههلان  دز  نامسآ  رب  ررش 
شیارب رگید  سک  چیه  هدنامنهتسکش  لد  ناکدوک  زا  ریغ  هب 
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نابیرغ ماش 

هرابود لد  نوخهب  شیاوادم  مدرکهراپ  هراپ  دش  ودع  ملظ  زا  هک  یشوگ 
نازوس بلق  اب  نآ  رب  مهرم  متشاذگبنالیغم  راخ  زا  حورجم  دش  هک  ییاپ 

دز وا  رب  یلیس  ودع  نم  مشچ  شیپ  رددز  ولگ  قمع  زا  هلان  تلفط  هک  اجنآ 
اهاطلآ زا  دوب  هچ  ره  تراغ  دندرکار  افج  لها  يهنیک  نیب  نوزف  دح  زا 

دندوبر رجعم  یفطصم  تیب  لها  زادندوشگ  تملظ  رب  شیوخ  مشچ  هکنانآ 
میرادن رتناشیرپ  ام  بش  نیا  زا  یماشمیرادن  رپ  لاب و  هکنآ  اب  تمیوگیم ،

دندرکن اورپ  ام  رهب  یملظ  چیه  زادندرکن  ام  ناکدوک  لاحب  یمحر 
دوب نیدباعلانیز  همیخ  نایم  وس  کیدوب  نیک  لها  زا  اههلعش  رارش  وس  کی 
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دندوب هداد  ناج  اهراخ  ریزهب  ود  رهدندوب  هداتفا  كاخ  يور  كدوک  ود  مدید 
نابیرغ ماش  ین  دوب ، ناشیرپ  ماشنابیصن  متام  زا  میدوبیم  هک  ار  ام 

هلال تبرغ 

مایخ تخود  یم  هدید  هلال  تبرغ  ربمایخ  تخورفا  هنیس  هب  ررش  هک  اجنآ 
مایخ تخوسیم  مصخ  ملظ  شتآ  ردهَّللا  لآ  هتسکش  لد  دننام 
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اروشاع زور  بورغ 

شتآ رد  همیخ 

شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  ملاع  ناج  مغ  نیزاشتآ  رد  همیخ  اّما  دزوس  متام  ِز  بنیز  لد 
شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  منبش  هنوگ  يوربار  وا  الب  برک و  رپرپ  ياههلال  غاد  ز 

شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  مقلع  رهن  رانکروآ  مان  ياّقس  رجنح  یماک  هنشت  زا  زونه 
شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  مچرپ  کشم و  وس  نیرددزوس  یم  داّجس  رکیپ  بت  شتآز  وس  نآ  رد 

شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  میرم  نب  یسیع  نازکنودرگرب  هلعش  رارش  یّتح - البرک - زا  دیسر 
شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  مدآ  دالوا  لداروشاع  هاکناج  مغ  زوس و  رگج  غاد  نیا  زا 

شتآ رد  همیخ  اّما  دزوس  مّرحم  رد  رّرکمقشاع  ره  بلق  رسای »  » تساروشاع زور  بورغ 
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قفش گنرمه 

مخر دوب  نود  مصخ  قفش ز  گنرمهمخر  دوب  نوگ  هلال  وت  مغ  غاد  زا 
مخر دوب  نوخ  هقرغ  وت  نهریپ  نوچملد  دیدرگ  هراپ  هراپ  وت  مسج  نوچ 

هدید متام 

هدید مد  ره  کشا  تسارم ، هک  یمشچهدید  مغ  زا  یجوف  تسارم  هک  لد  نیا 
هدید متام  هک  نآ  دننزن  زگرهاهناسنا  يا  ملاع  ياجک  چیه  رد 
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هتسکشب قروز 

ماهدروآ بآ  هنشت  نیا  رب  مشچ  تارف  زاماهدروآ  باهتلا  اب  هگلتق  رد  رگ  يور 
ماهدروآ باتفآ  رد  نابیاس  شیارب  زارتشیب  وا  هدیکشخ  رجنح  دزوسن  ات 

ماهدروآ باوج  وا  باوجیب  لاؤس  ربسک  چیه  شدادن  خساپ  ماهنشت  اتفگ  هچ  ره 
ماهدروآ باتک  نیا  رب  لد  نوخ  زا  هیشاحنمو  شمسج - البرک  غاد  درد و  باتک  دش 

ماهدروآ بالگ  دوخ  مشچ  ود  ناتسلگ  زااههزین  راخ  ریز  رد  هدش  ناهنپ  لگ  رب 
ماهدروآ باّوثلا » راد   » بناجور وضو  ابشاهراپ  دص  رکیپ  نآرق  تسا و  لحر  هگلتق 

ماهدروآ بارت  وب  مشچ  رون  يوس  هب  ورنم  دولآ  کشا  مشچ  ییانشور  دریگب  ات 
ماهدروآ باشوخ  ّرُد  نوخ  جوم  نایم  زایلو  منارجه  يایرد  هتسکشب  قروز 
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ماهدروآ بارطضا  اب  هگلتق  رد  ور  هک  نمنوخ  يوب  دوارت  یم  مکشرس  رطع  زا  رسای » »

لد هتسکش 

زامن دناوخیم  هتسسگ ، ناهج  ود  ره  زا  ناجزامن  دناوخیم  هتسشن  مغز  هک  بنیز 
زامن دناوخیم  هتسکش  یلد  هتسکشبنانُک  هیوم  نایشرع  مامت  دندید 

هلعش رارش 

دوب هتخودنا  هآ ، هنیس  نزخم  رددوب  هتخورفا  هلعش  رارش  دننام 
دوب هتخوس  لد  ياههلال  يهیاسمهدناوخ  بش  زامن  لد  هتسکش  هک  بش  نآ 

لد www.Ghaemiyeh.comهتسکش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 199 

http://www.ghaemiyeh.com


186 ص :

مالسلا اهیلع  ارهز  ياهلگ  رطع 

تسارحص ناشوج  همشچ  ممشچ  ودتسایرد  جوم  زا  رتباتیب  ملد 
تسارهز ياهلگ  رکیپ  رطع  زرّطعم  کنیا  البرک  ياضف 

قشع هاگلتق 

بنیز دوب  نایرگهدید  یغاد  زبنیز  دوب  ناشیرپ  يداو  نآ  رد 
بنیز دوب  نابیرگ  رد  رس  مغزقشع  هلال  هاگلتق  رانک 
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دوعوم هلالآ 

دیسوب دوبعم  نشلگ  زا  یلگدیسوب  دوعوم  هلالآ  خر 
دیسوب دولآ  نوخ  ياهگر  ِبلشیوخ  هدیکشخ  بل  اب  تسشن و 

غاد ثیدح 

درکیم ریبعت  ار  قشع  عولطدرکیم  ریگلد  مغ  ِز  ار  یناهج 
درکیم ریسفت  ار  غاد  ثیدحنینوخ  ياهلگ  رکیپ  رانک 
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هنیدم غاب  لگ 

هنیس دیدرگ  نوخ  يایرد  ارمهنیدم  غاب  لگ  يا  تغاد  ز 
هنیکس دمآ  تندید  يارببنیز  ناج  ردارب ، يا  زیخ  اج  ز 

رپرپ سای 

وک مرپرپ  سای  نآ  دییوگب  مدمآ  نموک  مربونص  ورس و  نوگلگ  هتشگ  كاخ  يا 
وک مرواب  دیشروخ  مراگزور  هریت  دشهتفرگ  مغ  تشد  نیز  دیآ  بورغ  يوب 

وک مرهوگ  هتشگمگ  نادیم ، هب  نوخ  جوم  ياوا  یپ  زا  مدرگیم  هزین  غیت و  ریز  رد 
درادن رحس  زگره  نابیرغ  مغ  ماش 
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منیمغو هتسخلد  منیزح ، بنیز  نموک  مرتخا  هدنشخر  وگرب  هریت  ماش  يا 
نونکا وت  زا  مسرپیم  نوگقفش  يداو  ياوک  مردارب  نارای  اجنیا  مزاس  هچ  اهنت 

میوربور كاخرب  هداتف  ملع  کشموک و  مربکا  هک  ینعی  نوخ  رد  ِقرغ  داشمش 
تساخرب بابر  گناب  مغ  هدرپ  تشپ  ردوک  مروانت  لخن  ناماک ، هنشت  ياّقس 

ناریسا اب  دییوگ  ناریو  ياهتشد  ياوک  مرغصا  ههامشش  لگ  زا  یلاخ  دهم  يا 
نم هرمه  هب  لد  يا  دوب ، هم  ود  یبتجم  زاوک  مرح  هوابون  مساق ، میتیّرُد ،

مرادن نت  هب  ناج  نم  رسای »  » تسود يور  یبوک  مرگید  هام  نآ  اجنیا  هداتف  هم  کی 
وک مربارب  ناج  اب  ِنینزان  رای  نآ 
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لد دایرف 

میوزرآ مامت  يا  ییاجکمیوبس  تنارجه  گنس  زا  تسکش 
« ار وا  میوج  یم  ماهدرک  مگ  یلگ  » میوگ تفگ و  رد  نتشیوخ  اب  نینچ 

تسا ناهن  لد  رد  تمتام  رارش  « ار وا  میوبیم  مسریم  لگ  ره  هب  »
تسا ناغف  هآ و  رد  هنوگنیا  ملدتسا  نازخ  نم  دیما  ناتسلگ 

« ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  «» ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  »
مدوب تسه و  لد  يا  تسا  هتفر  فک  زمدوپ  رات و  رب  مغ  درگ  هتسشن 
« ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  » مدوجو زا  دزیخ  هلان  شغاد  ز 

« ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  »
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میادص یب  اما  مزوس  یعمش  وچمیاون  رد  لد  نوچ  وت  نارجه  ز 
« ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  » میارُسیم متام  کشا و  نایم 

هتفرگ منبش  ارم  مشچ  لگ  « ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  »
هتفرگ مغ  ِنامسآ  يا  نیببهتفرگ  متام  ماهتسکشب  لد 

« ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  «» ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  »
نم سک  هچ  زا  مریگب  ار  شغارسنت  زا  مناج  شقارف  زا  دش  نورب 
« ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  » نکیلو مراد  نوخ  زیربل  یلد 

ناراهب یگنر  نم  شیپ  درادن  « ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  »
ناراد هزین  يا  هگلتق  نایمناراذعلگ  غاد  لد ز  دزوس  هک 

« ار وا  میوب  یم  مسریم  لگ  ره  هب  «» ار وا  میوجیم  ماهدرک  مگ  یلگ  »
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ناییاروشاع مّوس 

لد کشا 

رون زیربل  ياهرهچ  دراد  هک  بکار  نیا  تسیکرود  دیآیم ز  تسیک  بسا  ّمس  يادص  نیا 
روط يداو ز  نیا  هب  دیآیم  تساسوم  اییوگناور  دشیم  هگلتق  تمس  هب  هدناشوپ  هرهچ 

روبع دراد  نوخ  هقرغ  ياهسای  رانک  زاياهتسکشب  لد  اب  شمشچ ، ود  زا  کشا  دکچ  یم 
روبص اّما  زادگ  زوس و  زا  هدنکآ  یلد  ابکی  هب  کی  ار  اههلال  مسج  درکیم  نفک  رد 

رورم ار  رپرپ  ياهقیاقش  مان  دنکیمهآ  کشا و  اب  ددرگیم و  ناگتشک  نایم  رد 
روشن زور  زا  یهاگیّلجت  اجنآ  اپب  دشنت  هراپ  هراپ  تشاذگب  ایروب  يورب  ات 

رونت جنک  یهگ  رید و  رد  هاگ  رس  دور  یمودع  روج  زا  کیل  هعطق  هعطق  اجنیا  رکیپ 
روش زیربل  ياهنیس  مغ  زا  یتسه  دراد  هک  سبملد  کشا  زا  هدرپ  کی  دکچ  یم  نونکا  رسای » »

لد www.Ghaemiyeh.comکشا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 206 

http://www.ghaemiyeh.com


193 ص :

مالسلا اهیلع  اربک  بنیز  ترضح  اروشاع  روآمایپ  اب 

هراشا

مالسلا اهیلع  اربک  بنیز  ترضح  اروشاع  روآمایپ  www.Ghaemiyeh.comاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


194 ص :
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البرک عاجش  يوناب 

بنیز ای  یضترم  ربص  ثراو  يوبنیز  ای  یفطصم  تافص  وت  رد  يا 
بنیز ای  البرک  عاجش  يونابتایح  وت  زا  اونین  مایق  تفرگب 

البرک ربمایپ 

(1  ) دنبالیمجّالإ ُتیأر  ام 
دربیم ار  الب  تشد  يزوریپ  مچرپدربیم  ار  البرک  مایپ  بنیز  دوریم 

دربیم ار  اونین  میرح  رد  هدنام  ضغبوا  لآ  دیزی و  اوسر  زا  رتاوسر  دنک  ات 
دربیم ار  ادج  نت  زا  رس  دوخ  اب  ین  يورمتسرس  ات  اپ  ناکرا ز  دبوک  مه  رد  هک  ات 
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دربیم ار  انشآ  درد  يرتخد  دوخ  هرمهدنک  يزیر  یپ  ماش  رد  يرگید  مایق  ات 
دربیم ار  یفطصم  تیب  لها  ناوراکدرب  نایفس  وب  لآ  رب  يرگید  موجه  ات 

دربیم ار  ادخ  نوخ  ینافوت  ششوجار  رفک  قافن و  دّس  دنکشب  مه  رد  هک  ات 
دربیم ار  ایربک  ياپهباترس  رهظممه  هب  دچیپ  ار  ملظ  هایس  راموط  هک  ات 

دربیم ار  ابرلد  مایپ  نیا  نمشد  شیپدوبن  ییابیز  ریغ  نم ، ماهدید  هچنآ  تفگ 
دربیم ار  یضترم  زیزع  يابیز  ماننانمشد  روجز  ددرگیم  هتسخ  لد  اجک  ره 

دنک يرادهگن  ار  شنیسح  خرس  تضهندنک  يرادهپس  شسابع  ياج  ار  ناوراک 

(2  ) دنب
وا زا  نامیا  یتسه  ددرگ  هدنز  ات  دوریموا  زا  ناج  دریگب  اروشاع  گنهرف  دوریم 

وا زا  ناریو  نارفاک  يافج  خاک  دوش  اتالب  ماش  هفوک و  رد  يردنت  نوچ  دوریم 
وا زا  نایغط  يهریجنز  دلسگب  ات  دوریمدنکشب  ار  نارگنایصع  تبیه  ات  دوریم 
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وا زا  نافوت  رگم  ایرد  نآ  رد  ددرگ  اپب  اتاهر  دزاس  ار  دایرف  زا  ییایرد  دوریم 
وا زا  نازوس  شتآ  دتفا  رفک  دوجو  ردنیشتآ  دشاب  هک  سب  شزیخ  هلعش  ياههبطخ 

وا زا  ناماس  ورس  یب  يدیزی  هچ  ره  دوش  اتدرک  خیرات  رد  تبث  ار  الب  برک و  تضهن 
وا زا  نآرق  يهروس  هیآ  هیآ  هتفرگ  ناجدوب  هتشگ  شنیسح  سأر  ندناوخ  نآرق  وحم 

وا زا  ناهنپ  یلو  نیک  گنس  هب  ار  وا  دندزیمنیسح  نازیزع  شیپ  رد  شاک  يا  نایفوک 
وا زا  نالفط  دنک  ناهنپ  دوخ  کشا  نالفط  واین ز  هب  سأر  نآ  ياپرد  هعقاو  نیا  مغ  زا 

لاله شتفگ  رگا  رس  نیا  تسا  بنیز  باتفآلالز  يرون  نوچ  هزین  زارف  زا  دشخردیم 

(3  ) دنب
هتخیر ترسح  ماک  رد  رگج  نوخ  زا  هلعشهتخیر  تملظ  ناج  رب  نیشتآ  رارش  يا 

هتخیر تبالص  رطع  ار  یحو  نادناخنتشیوخ  باجح  رد  ياهمشچ  سایز  يا 
هتخیر تدابع  زبس  رهوگ  تمشچز  مهزارف  رد  تداهش  خرس  تیار  تتسد  هب  مه 
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هتخیر تراسا  نیا  رد  وا  یناریو  حرطنامز  ره  يدوب  وت  نیا  تراسا ، رد  نمشد  دوب 
هتخیر تباجن  تیاپارس  زا  ارهز  لثمادصمه  نآرق  لصا  اب  تقطنم  الوم  لثم 
هتخیر تراقح  درگ  متس  لها  خر  ربتمکحم  ياهماگ  تقیقح  زا  عافد  رد 

هتخیر تماقتسا  روش  وت  رد  شهاگن  ابنیسح  نینوخ  سأر  دنادن ، ار  نیا  ات  تسیک 
هتخیر توالح  نیا  تناج  ماکرب  وا  تسددیسریم  یخلت  هچ  ره  تنیسح  اب  نیریش  تشگ 

هتخیر تلالض  گنر  ترگنشور  يهبطخوا  لآ  دیزی و  نیگنن  رمع  باتک  رب 
شومخ کنیا  ناقشاع  يا  نخس  رد  دمآ  قشعشوگ  هب  نیا  تراسا  رد  ناوراک  زا  دسریم 

(4  ) دنب
ییوت اهشزرا  يوناب  لگ ، دیشروخ و  رتخدییوت  اروشاع  گنهرف  وا  زا  ایحا  دش  هک  نآ 

ییوت اهنت  شربمغیپ  البو ، برک  تضهنار  قشع  ياههروس  هیآ  هیآ  توالت  نک 
ییوت ایرد  نیا  نادرگرس  مارآان و  حوراهبادرم  رب  رد  ایرد  تسایرد ، البرک 
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ییوت ارحص  نیا  رد  هدنام  شتّزع  ياپ  ّدَرقشع  هارزک  یسک  اهنت  نوخ ، يارحص  البرک 
ییوت اجرب  اپ  دنام  تقیقح  زا  عافد  ردیلو  ار  یتسه  تسه  دوب و  تسد ، زا  داد  هک  نآ 

ییوت ارهز  ترضح  راد  هنییآ  دوب  هک  نآملظ  شیپ  مایق  رد  فافع و  رد  باجح و  رد 
ییوت اورپیب  تسکشب  متس  لها  تبیهماش  رهش  رد  شاهنایوج  قح  دایرف  اب  هک  نآ 

ییوت ام  رب  البرک  زا  ار  سرد  نیا  داد  هک  نآازع  رد  یتح  تساخرب  متس  شیپ  ناوتیم 
ییوت اوسر  ار  ملظ  لها  درک  دنام و  هک  نآدوبن  زگره  تاهشیدنا  رد  ملظ  اب  نتخاس 
درک میهاوخ  اهر  وت  هار  ریغ  دشاب  هچرهدرک  میهاوخ  ادتقا  وت  بتکم  رب  ناجز  ام 

غاد اب  رفسمه 

تسا بنیز  باتک  رد  متام  ياهلگ  هژاوتسا  بنیز  باهتلا  زا  اههلال  باهتلا 
تسا بنیز  باکرمه  لد  شتآ  مشچ و  بآدوب  غاد  اب  رفسمه  درد و  رالاس  هلفاق 
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تسا بنیز  باتفآ  نوچ  هرهچ  رب  مغ  درگنیسح  نارجه  دای  اب  یقشاع  قیرط  رد 
تسا بنیز  بالقنا  زا  بالقنا  نیا  نادواجکیل  هدنیاپ ، دش  هَّللاراث  خرس  بالقنا 

تسا بنیز  بات  چیپ و  ُرپ  لد  راد  هنیآناهج  نیا  دیدن و  ار  يداش  گنر  وم  رس  کی 
تسا بنیز  باطخ  نیا  زورما  رسای »  » ار اههلالیقشاع  سرد  دیزومایب  ار  ادرف  لسن 

البرک رابتعا 

تسا بنیز  راهب  نینوخ  البرکتسا  بنیز  رارق  یب  یتسه  بلق 
تسا بنیز  رادهنییآ  اونیننوخ  دایرف  دکچیم  شیولگ  زا 
تسا بنیز  راوگوس  قیاقش  رهالب  نینوخ  تشد  نایم  رد 

تسا بنیز  رادغاد  اجنیا  هلالنامسآ  مغ  زا  دزوسیم  طقف  ین 
تسا بنیز  رابکشا  ناگدیدمغ  يارحص  زا  يراج  ياههمشچ 
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تسا بنیز  رابت  زا  يرآ  قشع  ؟ تسیک لسن  زا  قشع  هک  ینادیم  چیه 
تسا بنیز  رابتعا  زا  ربتعمالبرک  مایق  خرس  فحصم 

تسا بنیز  رامشیب  ياهغاداههلال  گرب  خرس  يور  تبث 
تسا بنیز  راگزور  لگ  مغ  زانایماش  رات  ماش  نوچمه  هریت 

تسا بنیز  راظتنا  مشچ  ین  يوریلع  نب  نیسح  نوگلگ  سأر 
تسا بنیز  راسمرش  اّما  هزینوا  راز  لاح  هب  ددنخیم  مصخ 

تسا بنیز  راختفا  نتسکشرسمصخ  شیپ  دتفین  زگره  اپ  ات ز 
تسا بنیز  رات  ماش  نوچ  مه  هفوکدناهتشگ  تملظ  قرغ  سب  نایفوک 

تسا بنیز  راسی  زا  نیمی و  زاموجه  رد  رسای »  » هودنا رکشل 
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اروشاع رادساپ 

يراد هنیئآ  دنک  شهام  هرهچ  زايرارقیب  کشا  هک  بنیز  لد  زا  هآ 
يرادساپ ار  البرک  مایق  نینوختسا  هدومن  اروشاع  يوناب  نامرهق  نیا 

يراج تشگ  نوخ  نامسآ  ياهمشچ  زاوا  یباتیب  هصق  ياههصغ  رب 
يراوگوس اب  دوریم  لزنم  هب  لزنممغ  هصرع  ناوراک  نیشن  لمحم 

يرابکشا اب  هلفاق  دراپسیم  هرهفوک  رهش  ات  الب  برک و  يداو  زا 
يراذع نوگلگ  ین  تسا و  غاب  نیا  رد  لگ  یننآرق  ياهقیاقش  زا  ریغ  ین  يور  رب 

يراودیما بکرم  اجنآ  دناریممغ  هداج  شیور  شیپ  رد  اهتنایب 
يرادن رتخا  همهنیا  دوخ  هنیس  ردنارای  غاد  زا  وا  بلق  نوچ  نامسآ  يا 

يرایرهش نآ  هدادلد  مه  وت  رسای » » بنیز دننام  نونج  راثیا و  تشد  رد 
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تراسا

؟ ارچ نامرف  ام  رازآ  رب  هنوگنیا  دیهدیم  ؟ ارچ نایرع  هقان  يورهب  اّما  دیربیم 
؟ ارچ ناریو  هفوک  ماش و  هب  کنیا  دیربیمام  هاگلزنم  تساجنآ  میدمآ ، برثی  ِز  ام 

!؟ ارچ نامهم  زا  ییوجلد  نینچ  رخآ  دینکیمدینزیم  ارهز  ياهلگ  نت  رب  هنایزات 
؟ ارچ ناماس  ورس  یب  ار  ام  هنوگنیا  دیربیممیهد  ناماس  ار  شیوخ  ات  رتهتسهآ ! ياهظحل 

؟ ارچ نآرق  هنییآ  دیدز  ین  زارف  رب  ! نید غاب  نارگتراغ  يا  دیناملسم ، رگ 
؟ ارچ نالفط  خر  یلیس  زا  دیدرک  نوگلینیبن  رازلگ  ناغرم  زا  دیتسب  رپ  لاب و 

؟ ارچ ناریح  دوخ  راک  رد  نایفوک  يا  دیاهدنامدیوش  نایرگ  ام  لاح  رب  هگ  دیدنخیم و  هاگ 
؟ ارچ نادنز  هشوگ  رد  نادناخ  نیا  ندربمیربمغیپ  هّیرذ  ام  دینادیم  هک  رگ 

؟ ارچ ناشفا  نوخ  دیزاسیمن  وا  نوچ  ار  مشچکشا  ياج  يراج  درک  نوخ  دوخ ، نامشچ  زا  رسای » »
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بهار رید  ات  ... 

تسود يوسیگ  يهتشر 

نیعم یب  ِكاچ  كاچ  ياهمسجنیمز  يور  رب  هداتفا  رس  تشپ 
تساههزین يوس  توهبم  اهمشچتساههزین  يور  هب  اهرس  ورهبور 

هتخورفا اههلعش  مغ ، وربورهتخوس  مایخ  نیدنچ  رس  تشپ 
دوریم لباقم  رس  یپ ، زا  بنیزدوریم  لزنم  هب  لزنم  ناوراک 

تسا رس  نیا  بنیز  شخب  نشور  هامتسا  رتینارون  دیشروخ  زا  رس  نیا 
شیوخ لابند  دشک  ار  بنیز  بلقشین  هدروخ  هزین  راخ  زک  يرس  نیا 

تسا بنیز  لالجلاوذ  باتفآتسا  بنیز  لاله  ین  رب  ِرس  نیا 
دوشیم بهار  رید  نامهیمدوشیم  بلاغ  ماش  هاپس  رب 
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تسود يوسیگ  يهتشر  رب  لد  هتسبتسود  يوک  رد  هتفای  هر  نیا  بهار 
دوش نشلگ  یلگ  زک  ناج  نآ  مّرخدوش  نشور  نینچ  نیاک  لد  نآ  شوخ  يا 

شنکاس لد  رد  هنییآ  دوب  هک  نآشنطاب  يافص  هار  زا  بهار 
تفرگ رب  نارادهزین  زا  دمآتفگش و  رد  دش  ین ، يور  ار  هم  دید 
تشادن نیا  زج  نامسآ  یباتهامتشادن  نیگنر  لگ  نیا  یغاب  چیه 

دنزیم نوگ  قفش  نوخ  زا  شاهرهچدنزیم  نوخ  زا  یجوم  ایرد  دید 
؟ تسیک ِنآ  زا  نوخ  هب  ِقرغ  ِرس  نیا  ؟ تسیک ناناج  ناج ، دیشروخ  نیا  تفگ 

تسا رگید  تشهب  شمشچ  يهشوگتسا  رظنم  ییادخ  وا  هام  يور 
تسوا يوب  زا  نامسآ  نیگآ  رطعتسوا  يور  رد  لسُر  لیخ  تمصع 

شخساپ اجنآ  داد  دمآ  قشعشخر  لّوا  تسش  هدید  بالگ  زا 
تسایربک میرح  يوبشوخ  سایتسادج  نونکا  ندب  زک  رس  نیا  تفگ 
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نیملاع باتفآ  دشاب  هک  نآنیسح  سأر  دوب  نینوخ  ِرس  نیا 
تسالبرک تشد  هب  شنوگلگ  مسجتساضترم  ّیلع  بلق  يهراپ 

تسا رس  نیا  هدیمدرب  نوخ  رد  هامتسا  رس  نیا  هدید  رون  ار  یفطصم 
رونت جنک  هگ  رید و  رد  دور  هگرون  زیربل  هزین و  رب  رس  نیا 

رونت رد  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیس  ینارون  رس 

باتفآ شدرگ 

دوب هدش  نمشد  هاگن  وا  خر  وحمدوب  هدش  نشلگ  رونت  وزا  هک  بش  نآ 
دوب هدش  نشور  باتفآ  وترپ  زایلوخ  رونت  مد  هدیپس  دننام 

باتفآ www.Ghaemiyeh.comشدرگ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 220 

http://www.ghaemiyeh.com


207 ص :
بهار رید  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  سّدقم  رس 

قشع هیآ 

بل رب  رس  نآ  دراد  قشع  هیآ  دیدبت  رد  شناجو  مسج  داتف  هک  بهار 
بش نآ  تسُش  ار  هتسشن  نوخهب  دیشروخدننیب  ار  وا  هرابود  نالدهریت  ات 

البرک بالقنا  نامرهق 

تسا بنیز  رهطا  يارهز  رتخدتسا  بل  رب  ار  ناقشاع  شمان  هکنآ 
تسالبرک ياههلال  نابغابتسانشآ  درد  اب  هک  نز  نیا  تسا  بنیز 

تسادج لحاس  زا  شییایرد  مشچتسالب  جوم  زا  رتهتفشآ  نز  نیا 
اهغاد نیا  وا  لثم  هدیدن  سکاهغاب  رد  نازخ  هدید  اههلال 
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مغ دیدرگ  شمغ  راب  زا  هتسخمخ  شییابیکش  زا  ربص  تماق 
هدز ملاع  يداش  رب  اپ  تشپهدز  متام  نینچ  وا  زا  ریغ  تسیک 

وا يوسیگ  هیس  زا  هدیپس  دزوا  يور  باتفآ  رّدکم  دش 
شوضو بآ  لد  نوخ  مشچ و  کشاشور  گنر و  زا  ناشن  دراد  بش  زور و 

قشع يوناب  نیا  تساهنت  وا  لثمقشع  يوناب  نیا  تسارهز  بیان 
باوج نیا  دسیونیم  نوخ  اب  هماخباتک  درآ  شمغ  زک  یلاوئس  ره 

نیسح دش  یناگدنز  شدزن  هریتنیسح  دش  ینامک  بنیز  تماق 
دوب تیبلالها  رالاس  هلفاقدوب  تیبلالها  رای  وا  وت  دعب 

تشاد هناورپ  اب  عمش و  اب  یتفلاتشاد  هنادرم  یتّمه  تراسا  رد 
دومن يرای  ار  وت  نامشچ  روندومن  يرادملع  وا  سابع  ياج 

تسالبرک بالقنا  نامرهقتساههقان  يورب  ینیبیم  هکنیا 
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مالسلا اهیلع  بنیز  ترضح  دنب  بیکرت 

(1  ) دنب
بنیز راگزور  يزبسرسبنیز  راهب  هحیار  يا 

بنیز راثن  دنک  باتهمتمیرح  رد  هراتس  غاب  کی 
بنیز راظتنا  رد  دیشروخدشاب  هدیپس  يا  ینزرس  ات 

بنیز راگدرک  هنییآوت  ییوت  همطاف  نماد  رد 
بنیز رابتعا  وتز  اهنتدراد  ربص  ربص - هب  دنگوس 

بنیز رابغ  وت  هرهچ  ربمد  ره  تسشن  مغ  هداج  رد 
بنیز راذگاو  وت  هب  ار  لدمدرک  هچنغ  وچ  دوش  زاب  ات 
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بنیز رارقیب  لد  غرمبشما  دراد  وت  مرح  فوط 
بنیز راقو  ترس  هب  ات  اپيرآ  تسایح  تمدق  ات  رس 

بنیز رابت  ار  وت  دنتسهییانشور  بآ و  هنییآ و 
بنیز راختفا  وت  هب  درادارهز  تسا  سب  نیا  وت  ردق  رد 

دیشروخ دیمرآ  تاهیاس  رددیبات  وت  خر  زا  قح  رون  ات 

***
(2  ) دنب

دیشروخ بارتوب  هناخ  رددیشروخ  بالگ  لگ و  هدروآ 
دیشروخ باقن  دوخ  هرهچ  ربتخادنا  مشچ و  دوشگ  هظحل  کی 

دیشروخ باتفآ  دبس  کی  ابارهز  هام  روضح  هب  دمآ 
دیشروخ باستنا  وت  هب  درادییانشور  رادهنیآ  يا 

دیشروخ باکرمه  وت  مشچ  ابدش  نامسآ  زبس  هّلق  ات 
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دیشروخ بان  غورف  دیشونرون  يا  وت  تبحم  ماج  زا 
دیشروخ باهش  بش  رمجم  ردتیور  قایتشا  هب  تخیریم 

دیشروخ باحس  نیا  زا  هرطق  کیتسا  باتفآ  باحس  وت  مشچ 
دیشروخ بآ  لالز  دننامدشخرد  وت  قشع  هکرب  رد 
دیشروخ باهتلارد  داتفاداتفا  رد  تاهرهچ  هدرپ ز  ات 

دیشروخ باسح  یب  وت  ياپ  رددزیر  رون  هدیپس  تسد  اب 
وت یبنیز  قشع ، هنییآوت  یبش  رد  هام  رگنشور 

***
(3  ) دنب

لگ انشآ  ددرگ  وت  مشچ  ابلگ  ات  غاب  میرح  هب  دیور 
لگ اپ  هتفرگ  نوچ  وت  نُمی  زاقوش  اب  داهن  تمدق  رد  رس 

لگ ار  وت  ار ، وت  رگا  میدناوخار  ام  شخبب  یلگ  رتهب ز 
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لگ ادج  وت  دوشن ز  زگرهییاضترم  تشهب  رطع  وت 
لگ اب  زین  وت  دوب  وت  اب  لگبنیز  راهب  نیرتزبس  يا 

لگ افص  دهد  ناهج  هب  اهنتور  نآ  زا  ار ، وت  رگا  مدناوخ  لگ 
لگ اطع  قح  هدرک  همطاف  ربشنیرفآ  رّطعم  دیدرگ 

لگ یفطصم  لآ  نشلگ  ردوت  اب  تفکش  رگد  رابکی 
لگ ای  لاب  هدوشگ  هناورپهخاش  يور  هب  ماهدز  تریح 

لگ ابرلد  تشگ  وت  قشع  زکهرامه  ییوت  لگ  رطاخ  رد 
لگ اههدید  غاب  هب  دییوردیدنخ  وت  هدید  هچنغ  ات 

بنیز دربن  ار  مان  زجبل  رب  هدنخ  تشاد  هک  هلالآ 

***
(4  ) دنب

مشچ رب  تسا  هدنام  وت  ریوصتمشچ  ره  وت  خر  هنیآ  يا 
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مشچ رگا  دوشگیم  وت  يور  ربدیدیم  قشع  رون  وت  ارهز ز 
مشچ رد  هقلح  هتسب  وت  دای  ابکشا  دلسگن  سنا  هتشر  ات 

مشچ رحس  ات  هداهنن  مه  ربراو  یلع  بش  زادگ  زوس و  رد 
مشچ رمک  تتمدخ  هب  هتسب  اتدولآ  دهاوخن  هنگ  هب  نماد 

مشچ رپ  لاب و  دوشگ ، هرابکیتیوک  قوش  هب  دش و  هناورپ 
مشچ رفسمه  وت  مدق  اب  دشبنیز  قشع  راد  هلفاق  يا 

مشچ رطخ  رد  دوب  وت  ياپمهشمیب  دوبن  رطخ  ماگنه 
مشچ رپس  تمغ  زا  هتخادنامتام  غیت  رازه  شیپ  رد 

مشچ رمث  ارت  رگج  نوخ  زجمغ  زا  تشادن  الب  برک و  رد 
مشچ رهگ  وت  ياپ  هب  تخیریمیتسش  شیوخ  ناج  تسد ز  نوچ 

ییاههلال نوخ  ربمغیپییالبرک  خرس  هیآ  وت 

***
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(5  ) دنب

شتآ هدیدن  تلد  زوس  نوچشتآ  هدیسر  ترگج  رب  يا 
شتآ هدیرفآ  تاهنیس  ردنارای  زادگ  نورد  نارجه 

شتآ هدیشک  وت  مغ  شقنهدید  بآ  لد ز  هحفص  رب 
شتآ هدیکچ  ملق  مشچ  زکدشابن  بجع  تمغ  حرش  رد 

شتآ هدیپس  وت  متام  ردتخیریم  باتفآ  نمرخ  رب 
شتآ هدیرب  وت  تماق  ربهلان  رارش  زا  ینهاریپ 

شتآ هدیمخ  وت  رکیپ  زاتساخرب  قارف ، زا  هتخوس  يا 
شتآ هدیود  ررش  ياپ  ابدناسر  تنمادهب  تسد  ات 

شتآ هدیپت  تلد  نوخ  ردتسا  نوخ  ِقرغ  هک  الب  برک و  نوچ 
شتآ هدینش  رگج  زوس  ابار  تاهتفرگ  مغ  لد  ِهآ 

شتآ هدیچ  خرس  لگ  اهدصترادغاد  بلق  نشلگ  زا 
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يدوب غارچ  مغ  لفحم  رديدوب  غاد  درد و  هلال  وت 

***
(6  ) دنب

ارهز ناج  مسج و  تحار  يوارهز  نامرهق  رتخد  يا 
ارهز ناگدید  رگنشوردمحا  كاپ  ناج  يهنییآ 

ارهز ناتسوب  هناحیرینادواج  تشهب  رطعلگ 
ارهز ناشن  یب  تبرت  نوچتسا  ناشن  یب  زونه  وت  ردق 
ارهز نابز  یلع و  تسددنوادخ  ار  وت  اطع  تسهدرک 
ارهز نایب  نامه  وت  قطنتسا  راقفلاوذ  وت  نخس  غیت 

ارهز ناشفنوخ  هنیس  نوچتسود  مغ  زا  تمشچ  ود  دوب  نوخ 
ارهز نازخ  یب  هژاولگوت  ییوت  یقشاع  هصرع  رد 

ارهز نابرهم  رتخد  ياردیح  مشخ  هتفخ  وت  مشخ  رد 
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ارهز نانج  لگ  وت  یتسهتسا  تشهب  هلال  همطاف  رگ 
ارهز نامک  دق  دننامتماق  رجه  ار ز  وت  تشگ  مخ 

يدرب ثرا  شیوخ  ردام  زايدرپس  مغ  تسدهب  هک  ار  لد 
4 (1)

هدـش هراشا  البرک  رد  ترـضح  نآ  بئاصم  هب  شنایاپ  هدـیدرگ و  زاغآ  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  زا  هک  الاب  دـنب  بیکرت  - 1
تسا . هدیسر  پاچهب  لماک  روطهب  شندش  تمسق  دنچ  زا  يریگولج  يارب  اهنت  تسا ،
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هفوک هزاورد 

هراشا

هفوک www.Ghaemiyeh.comهزاورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


218 ص :

هفوک www.Ghaemiyeh.comهزاورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 232 

http://www.ghaemiyeh.com


219 ص :

مغ هلفاق 

مدروآ اونین  ِز  اون  روش و  دصمدروآ  البرک  ِز  مغ  هلفاق  کی 
مدروآ اههزین  يورهب  هام  کیهفوک  نالد  هریت  ینشور  رب 

هفوک رهش  هب  دورو  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  لاح  نابز 

هلصاف

ار هلهله  افج  لهاز  منک  شوماخ  هک  اتار  هلسلس  یهگن  اب  ملد  تسد  زا  نکاو 
!؟ ار هلفاق  نیا  يرب  یم  اجک  شیوخ  یپ  زا  ! نیسح تسناگدزمغ  هلفاق  هلفاق ،

ار هلفان  وت  خر  تمس  هب  دناوخ  نم  مشچرونت  جنک  ترس  تفر  ینرس  زک  یبش  نآ 
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ار هلصاف  نیا  ینک  مک  ات  هک  يآ  رتشیپتس  هدش  داجیا  هلصاف  وت ، رس  اب  نم  نیب 
ار هلصوح  ملد  تقارف ز  تس  هدرب  کیلدوب  ییابیکش  غاد ، نیرد  وت  اب  نم  طرش 

ار هلئاغ  نیا  نک  متخ  نک و  هاتوک  هّصق  «! رسای  » نوزحم بنیز  نیبج ، هک  ات  دنکشن 

هفوک هزاورد 

نوگهلال دیشروخ 

(1  ) دنب
نیسح تسیز  وت  خر  یب  را  يدنچنیسح  تسین  ادج  وت  زا  نم  لد 

؟ نیسح تسیک  لد  رگنشور  وت  زجدیشروخ  يا  باتب  هزین  رس  ز 
؟ نیسح تسیچ  وت  ترجه  نیا  رگیديداد  مناج  يدرک و  یتعجر 

نیسح تسیرگب  وت  گوس  رد  هکسبمغ  تفر ز  نم  هدید  زا  رون 
نیسح تسيدرد  هدزمغ  لد  ربیتسه  راد  هنیآ  يا  تغاد 
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قیمع مخز  لد  هب  هچرگ  متشادقیرط  ِیّط  وت  رس  اب  ماهدرک 

***
(2  ) دنب

کلف دیشروخ  وت  نینوخ  رسکلم  يور  هنیآ  تخر  يا 
کَعَم ُهَّللا  رفسمه  يوریمرهاوخ  زا  ادج  هزین  يور  هب 

کش هب  داتفا  لد  هک  نادرگب  خرتسا  دیشروخ  ای  وت  سأر  دوب  نیا 
کمن تخیر  ملد  مخز  يور  هبنابز  مخز  اب  وت  شیپ  رد  مصخ 

کحم ریگ  لد  يآ و ز  رتشیپمنتخوس  رگا  تسین  ترواب 
تسا هتخیمآ  تمغ  اب  نم  لدتسا  هتخیر  الب  ماج  زا  ررش 
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داهج نامیا و 

هدیرب رس  هدجه  هزین  يور  هدرک  لگهدیمد  نوخ  ياو  يا  كاخ ، يهنارک  یب  زا 
هدیمخ یتماق  اب  هتسکش  لد  کی  ابنیب  ناوراک  هارمه  ار  يرهاوخ  هتسخ  لد 
هدیپت نوخهب  یسای  هتسشن ، نوخهب  یساینابایب  نیا  رد  اّما  هزین  يورهب  اهرس 

هدینش نابز  مخز  رهاوخ  هزین  نیئاپدراد  غیت  یمخز ز  ردارب  رس  ین  رب 
هدیپس دنز  یم  رس  قیاقش  زا  رت  نوگلگبنیز  مشچ  شیپ  رد  هزین  مدحبص ز  ره 
هدیکچ نوخ  ریجنز  مشچ  وا ز  ياپ  زکهقان  يورهب  يدرم  ياپ  تسد و  تسهتسب 

هدید دوریم ز  نوخ  نادیهش  رجنح  نوچرکیپ  دوریم ز  ناج  هر  نیا  رد  هلفاق  نوچ 
هدیود اهراخ  رب  نالان  هک  يرتخد  نآتریغص  رتخد  رب  نک  رظن  ین  يور  زا 
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هدیرخ ناجهب  ار  مغ  بنیز  تسود  هار  ردردارب  ياوت  نوچمه  تبالص  اب  تفگیم 
هدیشک ناوراک  نیا  ار  ام  حتف  ریوصتنیئآ  تملظ  ماش  ات  نینوخ  يالبرک  زا 

هدیقع رگد  يوس  نامیا ، غورف  وس  کیدیبات  داهج  نیا  زا  خیرات  تشدنهپ  رد 
هدیچن لگ  کشا  زج  ممشچ  مغ ز  نیچلگدیورن  یلگ  نوخ  زج  لد  يهخاش  ز  رسای » »

لگ رجنح  نوخ 

هزین يوس  هب  دشاب  نارادغاد  نامشچهزین  يورهب  اهرس  رسیب ، هداتف  اهنت 
هزین يورهبور  رد  بنیز  هتسب  تسد  ابارحص  هب  شنت  ین ، رب  ارهز  زیزع  سأر 

هزین يولگ  دراد  ابیرغاو  دایرفنکیلو  ین  هب  هتفر  هدیرب  رجنح  اب 
هزین يوبس  دشرپ  لگ  رجنح  نوخ  زااّما  کشاز  بنیز  ِمشچ  يوبس  دش  رپ 

هزین يوجتسج  رد  اّما  شهاگن  دشابهدید  کشا  ربا  رد  ار  دوخ  هام  هدرک  مگ 
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هزین يوگتفگ  رد  هتسکش  لد  اب  دششوماخ  هزین  هب  ار  رس  بنیز  دید  هک  یتقو 
هزین يوپه  ار  وت  مدرد  يوپهار  نمهدیرب  رس  نآ  اب  وگرب  هزین  هب  اتفگ 

هزین يوشتسش  مه  وت  رس  وشتسش  مهنم  مهد  دوخ  کشا  اب  مبایب  یتصرف  رگ 
هزین يوک  هب  وک  نیا  درآ  ییادج  یهاگتسا  ناور  وک  هب  وک  نوچ  رسای »  » هزین هب  شسأر 
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ماش رهش  رد  قشع  ناوراک  اب 

هراشا
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هتسکش بلق 

ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، ناغف ز  هآماش و  ناما ز  ياو  يا  ماش ، نازخ ز  دش  لگ 
ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، نابز ز  مخزسفن  ره  هب  مدید  سک  هدوبن  مرای 

ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، ناشن ز  مرادگنس  نابز و  مخز  گنر ، کشا  ِيور ز 
ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، نامک ز  تماقافج  زا  هدیدرگ  الب ، دص  ناج و  کی 

ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، ناجهب ز  شتآمه  زونه  مراد  متس ، ُرپ  رهش  ناز 
ماش ناما ز  ياو  يا  ماش ، ناشف ز  نوخ  دشملد  مه  مشچ و  مه  ملزنم ، هناریو 

ماش ناما ز  ياو  يا  ماشز ، ناوخب  مغ  نیارگجنوخ  نالفط  رز ، تشطو  سأر  کی 
ماش ناما ز  ياو  يا  ماشز ، نایع  دشابام  هب  دش  هک  یملظ  البرک ، دعب  زا 
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ماشز ناما  ياو  يا  ماش ، ناور ز  دش  یمهلفاق  هتسخ  لد  هلصوح ، ربص و  یب 
ماشز ناما  ياو  يا  ماش ، ناهج ز  بلقتسا  هتسخ  غاد  زا  تسا  هتسکش  رسای » »

مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  ماما  ترضح  يارب 

هلال ناتسین  کی 

نیسحلا نب  یلع  ای  ادخ  ضیف  همشچنیسحلا  نب  یلع  ای  الو  غاب  لگ  يا 
نیسحلا نب  یلع  ای  یجّدلا  ردب  هولجقشع  دیشروخ  نیمراچ  ییوت  ار  نودرگ  تفه 

نیسحلا نب  یلع  ای  اقب  بآ  یقاسهدب  رثوک  زا  یماج  ار  قشع  ناگنشت 
نیسحلا نب  یلع  ای  اپهب  ات  رس  ییوت  قحییوت  دمرس  هولج  ییوت  دزیا  تیآ 

نیسحلا نب  یلع  ای  ادج  وت  زا  نم  تسددبا  ات  ددرگنیم  مرس  ددرگ  ادج  رگ 
نیسحلا نب  یلع  ای  ادگ  نم  يریما  وتار  وت  فطل  هتشر  اهر  لئاس  دنک  یک 
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نیسحلا نب  یلع  ای  افّشلا  راد  ترد  يامدمآ  تمیرح  رد  دوخ  دردرپ  لد  اب 
نیسحلا نب  یلع  ای  ایربک  غورف  يازورهب  دزادنا  هیاس  باتفآ  ترازم  رب 

نیسحلا نب  یلع  ای  البرک  دیهش  ربنوگ  هلال  تیور  هام  زیر  هلاژ  تمشچ  ربا 
نیسحلا نب  یلع  ای  الب  راد  هلفاقغادو  درد  باکرمه  مغ  تشد  درونهر 

نیسحلا نب  یلع  ای  اونین  نیمز  ردنامسآ  تفرگب  وت  زا  ار  هلال  ناتسین  کی 
نیسحلا نب  یلع  ای  اههمیخ  نوچ  یتخوسمغ  اروشاع ز  ماش  تاهدیکشخ  بل  اب 
نیسحلا نب  یلع  ای  ار  هداتفا  رسای » » ریگتسد ملاع  ود  رد  قشع  ياتکی  لگ  يا 

قشع ناتسبیرغ  رد 

ییوت رگنشور  هراومه  ار  قشع  تراسا  ردییوت  رپرپ  يهنییآ  راهب  کی  راگدای 
ییوت ردیح  یناث  نیسح و  نامشچ  رونباتهام  نیشنمه  باتفآ و  زارطمه 
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ییوت رپ  لاب و  هتسکشب  مغ  ریت  زا  ریاطماش  رهش  ات  البرک  ناگتشک  ياوه  رد 
ییوت رجنح  گر  رب  بنیز  دننام  دز  هسوبقشع  ناتسبیرغ  رد  یبیرغ  جوا  رد  هک  نآ 

ییوت رسرب  هتشاد  ار  ردپ  سأر  يهیاسباتفآ  ریز  هب  نایرع  يهقان  يور  هک  نآ 
ییوت رهاوخ  ندروخ  هنایزات  هدید  هک  نآالب  ماش  هفوک و  ات  البرک  نیمز  زا 

ییوت رهوگ  نیرت  نینوخ  نارگ  ّرُد  يا  ینعینیمزرب  نوخ  وت  ياپ  ياهقاس  زا  دیکچ  یم 
ییوت ربمغیپ  تیب  لها  بوقعی  نامگ  یببشو  زور  يدرک  هیرگ  نادیهش  دای  اب  هک  سب 

ییوت رذآ  يهلعش  دص  ملق  رد  دراد  هک  نآنیمراچ  ماما  زوس  رگج  غاد  زا  رسای » »
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مالسلا هیلع  داجس  ماما  ترضح 

هثداح نازخ 

ارم اهرس  هرمه  لزنم  هب  لزنم  دََربیمارم  اوأم  ودع  نایرع  هقان  يور  داد 
ارم اپ  زا  دنکف  يداو  ره  هب  مدرم  هدنخنونک  اّما  اپ  مداتفین ز  مدید  اهغاد 

ارم او  رپ ، دشن  اّما  اهلاب  زا  دیکچ  نوخمرپ  لاب و  افج  زا  دنتسب  هک  مدوب  يریاط 
ارم يربک  بنیز  ياهدادما  دوبن  رگنامگ  یب  مدوب  هداد  فک  زا  یتسه  تراسا  رد 

ارم انعر  تماق  دش  مخ  هّصغ  راب  ریزهثداح  نازخ  لصف  رد  کیل  مدوب  ورس 
ارم امیس  رب  تسشنب  ازع  هودنا و  درگناشغاد  زک  ماهدید  قیاقش  هدجه  ین  يور 

ارم ایرد  نوچ  هدید  متام ، يارحص  دش  هنیسقشع  ياهقیاقش  زوس  رگج  غاد  زا  رسای » »
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مالسلا (1) 5 هیلع  داجس  ماما  ترضح  گوس  رد 

اههلال غاد 

ارم لگو  بآ  دیدرگ  لد  نوخ  زا  نوگ  هلالارم  لصاح  مغ  کشا  زج  الب  لخن  زا  تسین 
ارم لد  نینوخ  هدرک  فسوی  ود  داتفه و  رجهتخوس  بوقعی  رگا  فسوی  کی  يور  قارف  زا 

ارم لمحم  رد  هیاس  شسأر  تخادنایم  کیلمرس  زا  اباب  يور  باتفآ  دش  مک  هچرگ 
ارم لزنم  اههناریو  رد  هاگ  نادنز  هب  هگمصخ  داد  مدوب ، هتسب  ياهلاب  اب  يریاط 
ارم لحاس  ات  درب  دهاوخ  مصخ  رهز  جوماههلال  غاد  مدوب ز  مغ  يایرد  رد  قرغ 
ارم لتاق  ردپ  زوس  رگج  غاد  دش  کیلافج  هار  زا  رهز  نم  رب  داد  نمشد  هچرگ 

ارم لکشم  نیا  تشگ  لح  هر و  زا  دمآ  گرمتشذگیم  لکشم  تخس  میارب  رسای »  » یگدنز

. 1385 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، اب  سفن  مه  ییاروشاع  رعش  هعومجم  رسای ،)  ) يرات دومحم  - 1
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دیزی سلجم 

هراشا

دیزی www.Ghaemiyeh.comسلجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 247 

http://www.ghaemiyeh.com


234 ص :
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مالسلا اهیلع  ارهز  لگ 

راز لد  اب  دزیم  هلان  بنیز  ورازآ  دید  يراخ  ِز  ارهز  ِلگ 
رادرب بوچ  منیسح  ياهبل  ِزمصخ  يا  تفگ  درک و  كاچ  نابیرگ 

نوگ قفش 

نوزحم هصغ  زا  وا  بات  یب  لدنوخ  زا  يرحب  اجنآ  بنیز  مشچ  ود 
نوگ قفش  دشیم  نارزیخ  بوچ  زارهز  دیشروخ  رز  تشط  نایم 
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دیزی سلجم  رد 

نارادغاد

تسین رازآ  همه  نیا  ناوت  ار  نارادغادتسین  رادید  تقاط  ار  ام  رادرب  ار  بوچ 
تسین راّرک  ردیح  ناغف  زج  ییاههلانرز  تشط  رد  نوخهب  ِقرغ  رس  نیا  رانک  رد 

تسین راخ  ياههمدص  ناوت  ار  لگ  نیا  زا  شیبافج  زا  بوچ  ینزیم  شنابل  لعل  رب  هک  يا 
تسین راتخم  دمحا  زیزع  رس  نیا  رگم  ایمیتسین  رّهطم  يارهز  دالوا  رگم  ام 

تسین راتفگ  شبل  رب  نآرق  تایآ  زج  هک  وادینزیم  نارزخ  بوچ  شکاپ  ياهبل  رب  هچ  زا 
تسین رابمغ  هظحل  نیا  رد  بات  ار  ناکدوکوا  لافطا  نورب  سلجم  نیزا  دیدربیم  شاک 

؟ تسین رای  دمحالآ  رب  دوش  ات  اجنیا  نت  کیدنهدیم  خساپ  هدنخ  اب  نایماش  ار  ام  کشا 
تسین راوخمغ  یسک  ار  نارادغاد  اجنیا  رسای » » کیل فطل ، زا  دنهدیم  يرارق  ار  نارارقیب 
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اهلد هنییآ 

افج بوچ  نزم  تساهاط ، نشلگ  يهلالافج  بوچ  نزم  تسارهز  يهداز  رس  نیا 
افج بوچ  نزم  تساربک ، بنیز  شرهاوخبل  هب  هّصق  نیا  زا  دراد  ناغفو  دایرف  هک  نیا 

افج بوچ  نزم  تساشامت ، مرگ  يرتخدردپ  نینوخ  رس  ِنوخ  هب  قرغ  بل  رب 
افج بوچ  نزم  تساباب ، بناج  شهگندیرگیم  نانک  يوم  نانُکهیوم  یکدوک 

افج بوچ  نزم  تساجنیا ، همطاف  شردامشوگ  رب  ارهز  يهلان  دسر  مرش  نک  مرش 
افج بوچ  نزم  تساغوغ ، نویش و  نانج  رددنلانیم  نیمز  تاوامس و  لها  طقف  ین 

افج بوچ  نزم  تساهلد ، يهنییآ  رس  نیاار  تمرح  نکشم  تملظ ، همه  يا  نیا  زا  شیب 
افج بوچ  نزم  تسابقع ، عفاش  وا  ّدجدیسوب  دمحا  هک  لعل  نآ  رب  بوچ  ینزیم 
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افج بوچ  نزم  تسادیپ ، همه  مشچ  شیپدرکیم  توالت  هیآ  نآ  زا  هک  ار  یبل  نآ 
افج بوچ  نزم  تساّنمت ، قرغ  اههدیددیوگیم  مرح  لها  اب  هدزمغ  رسای » »
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مالسلا هیلع  نیسحلا  تنب  نوتاخ  هیقر  ترضح 

هراشا
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ییاهنت يهشوگ 

کچوک يرهوگ  هبارخ  جنک  رد  ياج  هتفرگکچوک  يرس  دمآ  تشخ  يور  بشما  شلاب  ياجهب 
کچوک يرتسب  ایوگ  هدرتسگ  اهكاخ  يورهببش  ره  زا  رتاهنت  ياهشوگ  رد  دوخ  باوخ  يارب 

کچوک يرهاوخ  ناشیرپوم  هتسشن  وا  رانکاّما  دوز  هدرب  شباوخ  تس ، هتسخ  هدمآ ، هدایپ 
کچوک يردام  شقن  هب  دمآ  شرهاوخ  هنیکساجنآ  دشک  ششوغآ  رد  ات  ردام  هک  نوچ  شدوبن 

کچوک يرجنح  ياون  ار  لد  دشکیم  شتآ  هببل  رب  دربیم  ار  ردپ  مان  ردپ - مان  طقف 
کچوک يرتخا  هرابود  بشما  دوشیم  شُماخ  هکاریز  رگد  ياهبش  ددرگ ز  رتهریت  هبارخ 

کچوک يرتخد  هتسکش  لد  اب  ردپ  تاقالمییاشامت  دشاب  دوشیم ، رسّیم  بشما  لاصو 
کچوک يرپ  لاب و  اب  تفریم  ردپ  هارمه  هبنتفگ  زا  شوماخ  شبل  دمآ ، مه  يور  شکلپ  ود 
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کچوک يرکیپ  هنایزات  زا  اهمخز  دراد  هکهتسهآ  بآ  دیزیرب  رکیپ  نیا  لسغ  يارب 
کچوک يرثوک  بشما  هناریو  يهشوگ  دش  ناهنهلمج  نیا  دنسیونب  شاک  شربق  كاخ  يورهب 

کچوک يرشحم  شزادگناج  يازع  رد  دش  اپهب  « رسای  » وا غاد  زا  تسکش  بش  توکس  دش ، تمایق 
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243 ص :
مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  متام  رد 

رجه ناتسرارش  رد 

دیسر مدایرف  هب  اهنت  نارگید  زا  ربخ  یبدیسر  مدایرف  هب  اباب  ات  تشُک  مراظتنا 
دیسر مدایرفهب  اجنیا  رد  تفای  ات  یتصرفیلو  ملاح  رب  درکیم  رظن  ین  زارف  زا 

دیسر مدایرف  هب  اّقس  متخوسیم  شطع  زالگ  دننام  البرک  تشد  هب  یبآ  یب  زور 
دیسر مدایرف  هب  ارهز  نیعم ، یب  مدوب  هدنامكاخ  يور  مداتف  نایرع  هقان  زک  یبش  نآ 

دیسر مدایرف  هب  يربک  بنیز  دزیم ، مصخنیک  ِز  یلیس  مخر  رب  مدنام ، هار  زک  ياهظحل 
دیسر مدایرف  هب  ایرد  دش و  ایرد  ماهدیدلد  هک  ات  رسای »  » داتفا رجه  ناتسرارش  رد 
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زیخ هلعش  میسن 

یبان رطع  هچ  یلگ ، هچ  یناوغرا ، هتفکش  هچیباتهام  هچ  یهم ، هچ  یباتفآ ، هچ  يرس ، هچ 
یبارخ يهبارخ  هچ  ییارسمغ ، هچ  یمغ ، هچیغارچبش  هچ  یبش ، هچ  يزاونلد ، هچ  یلد ، هچ 
یباوج یب  لاؤس  هچ  يزادگناج ، توکس  هچیشومخ  يهرارش  هچ  یلعل ، خرس  هچ  یبل ، هچ 

یباهتلا هچ  بعت ، هچ  یناج ، هتسخ  هچ  یهر ، هچینامک  دق  هچ  يدق ، هچ  یهآ ، ریت  هچ  نامک ، هچ 
یبارطضا رپ  بش  هچ  ییاههلان ، هچ  ناغف ، هچیناشف  نوخ  مشچ  ود  هچ  یشارخلد ، قارف  هچ 

؟! یباتو ربص  هچ  یلد ، هچ  لد ؟ زا  رسای »  » هتشون هچيزیخ  هلعش  میسن  هچ  يزوس ، هنیس  رارش  هچ 

زیخ هلعش  www.Ghaemiyeh.comمیسن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 258 

http://www.ghaemiyeh.com


245 ص :

هتخوس لاب  ورپ 

بشما ماهناریو  هنیآ  تشگ  وت  رون  زابشما  ماهناشاک  رگنشور  وت  سأر  دش 
بشما ماهناورپ  وت  كاپ  رس  عمش  ربتخوس  مغ  شتآ  زا  نم  لابو  رپ  هکنآ  اب 

بشما ماهناش  يورهب  دوخرس  راذگبار  تاهدش  ناشیرپ  يوم  منک  هناش  ات 
بشما ماهناگیب  وت  ریغ  اب  هک  تسور  نازمتفرگ  سنا  تمغ  کشا  لد و  زوساب 

بشما ماهناخمغ  هب  وت  اباب  هدب  قنورتساجنیا  لد  هتسخ  نم  ریگلد  هناخمغ 
بشما ماهنامیپ  وت  غاد  یمز  دش  رپمبیصن  هدیدرگ  هک  لصو  نیا  زا  مریمیم 

بشما ماهناناج  هرمه  ورب  وت  ناج  يامشابن  شیوخ  ردپ  زا  ادج  هکنآ  ات 
بشما ماهناوید  هتخوس  لد  رسای »  » نوچمالسلا اهیلع  هیقر  نارجهز  هک  لد  يا  نکم  مبیع 
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کشا بانوخ 

يدمآ ارس  هریت  نیا  رد  هچ  زايدمآ  اجک  نوگ ز  قفش  هام 
يدمآ امن  هولج  بش  يهمینلد  هتسخ  ِنم  کیرات  بش  رد 

؟ يدمآ ارچ  هناریو  يهشوگهمطاف  یلع و  غارچ  مشچ و 
يدمآ افش  رهب  ملد ، هتسخردپ  مراد  هلبآ  زا  ُرپ  ياپ 

يدمآ افو  رتخد ز  ندیدماهدوب  وت  تیؤر  رظتنم 
يدمآ ام  هرمه  ین  هب  هچرگین  يور  تمتخانشن  هک  هآ 

يدمآ الب  برک و  زا  هک  لاحوت  نوخ  زا  ُرپ  سأر  منک  ریس 
يدمآ ازع  قرغ  نینچ  هچ  زاکشا  بانوخ  وت  مشچ  زا  دکچ  یم 
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يدمآ الب  ماش  نم  ندیدار  وت  مدید  هک  دوب  الب  برک و 
يدمآ اون  روش و  رد  وت  بوخنم  زوس  رگج  هآ  نیا  زا  رسای » »

مالسلا اهیلع  هیقر  ترضح  ياثر  رد 

عمش کشا 

نم مراد  هدیمخ  مغ  زا  ِّدقنم  مراد  هدیسر  بل  رب  ِناج 
نم مراد  هدیپت  نوخ  رد  ِمشچوت  يراد  هتفهن  نوخ  رد  ِرس 

نم مراد  هدیمد  یباتفآتفأر  زک  باتم  هم  يا  رگید 
نم مراد  هدیرب  نت  زا  ِرسمناماد  يور  سوسفا  هآ و 

نم مراد  هدیرپ  خر  زا  ِگنراباب  تمغ  زا  هک  اشگب  هدید 
نم مراد  هدید  هب  متام  راخمبات  یب  رجه  انابغاب ز 

نم مراد  هدیکچ  خر  رب  ِکشاعمش  نوچ  شندید  قوش  زا  رسای » »
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248 ص :
ماش هبارخ  رد  مالسلا  اهیلع  هیقر  ترضح  لاح  نابز 

رادید شطع 

! یندرکاشامت مراد  يرس  رهوگ ، زا  رتهبیندرکاشامت  مراد  يرهوگ  بشما  هّمع !
یندرکاشامت مراد  يربلد  هن ، نامهیمنیشن  ناریو  ِنم  نامهم  تسارهز  فسوی 

یندرکاشامت مراد  يرتخا  بشما  هک  نوچماهناریو  رب  تسهدوشگب  مشچ  مه  نامسآ 
! یندرک اشامت  مراد  يرتسب  ناریو ، جنکتشخ  كاخ و  زا  یلو  میاوأم ، تسکیرات  هچ  رگ 

یندرکاشامت مراد  يرتمشچ  ردپ ! يادوب  هدیکشخ  شطع  زک  تکاپ  لعل  دای  هب  نم 
! یندرکاشامت مراد  يرکیپ  نیک ، زا  یلین  !؟ ياهدید ار  قفش  ایآ  ربا  تشپ  رد  نینچ  نیا 

یندرکاشامت مراد  يرغاس  دوخ  فک  ردلاصو  ِقوش  زا  تسمرس  نم  هناریو ، هدکیم 
یندرکاشامت مراد  يرذآ  هلال ، لثملد  ناتسرارقیب  رد  ردپ  غاد  زا  رسای » »
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249 ص :
مالسلا اهیلع  نوتاخ  هّیقر  ترضح  رذن 

لصو يوزرآ  رد 

مبیرغ اهنت و  هک  نم  مزاس  هچمبیصن  رخآ  ردپ  لصو  دشن 
مبیبح يا  ناج ، ردپ  يا  ییاجکتلاصو  زج  ییوزرآ  مرادن 

مبیبط الاو  مایتسه ، مدیماییاین ، منیلاب  هب  رگ  مزاس  هچ 
« مبیجی نَّما   » رد هک  اباب  ایبتسیبیرغ  ره  ياعد  رد  تباجا 

مبیکش یب  رارقیب و  ور  نیا  زاتسا  لاحم  ییابیکش  ار  نامیتی 
مبیرفلد مشچ  ود  نآ  دای  هبدوب  نم  يوس  تمشچ  ود  یهاگ  ین  ز 

مبیهن دز  هنایزات  اب  یهگیلیس  مصخ  دز  متروص  رب  یهگ 
مبیصن رخآ  ردپ  لصو  دشنبشما  رسای »  » مراپس ناج  شرجه  ز 
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رادید قوش 

هنامز مصخ  نیا  نم  اب  هدرک  هچهناش  هب  تنارجه  راب  متفرگ 
هنایزات زا  منت  یلیس  زا  خریلین  هدیدرگ  تندید  قوش  هب 

نوگلین هام 

تسا نوخ  هقرغ  نم  کچوک  مشچ  ودتسا  نوزف  جنر  يهنییآ  ملد 
تسا نوگلین  نم  رکیپ  مامتتسهریت  ربا  تشپ  هب  هک  یهام  وچ 
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( نیعبرا  ) البرک تمس  هب  ماش  زا  هلفاق  تشگزاب 

هراشا

( نیعبرا  ) البرک تمس  هب  ماش  زا  هلفاق  www.Ghaemiyeh.comتشگزاب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 265 

http://www.ghaemiyeh.com


252 ص :
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تشگزاب

دنتشگرب ات  دیسر  ناشبل  رب  ناجدنتشگرب  اونین  هب  نارگج  نینوخ 
دنتشگرب البرک  هب  رگد  رابکیدنشخب  توارط  اههلال  هب  هک  نآ  ات 

مالسلا هیلع  ینیسح  نیعبرا 

نوگلگ ياهضغب 

دندمآ نوریب  ماش  زا  تیب  لهادندمآ  نوگلگ  يور  رب  اهکشا 
تسازع شوپ  هیس  نانآ  لمحمتسالب  زا  يرارش  نانآ  لد  رب 

دناهتسب برثی  يوس  ار  دوخ  رابدناهتسخ  لد  نارگ  غاد  زا  هلمج 

www.Ghaemiyeh.comتشگزاب ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


254 ص :

اههلان بل  رب  دنراد  یگلمجاههلال  دای  هب  اّما  دنوریم 
دیسر نوزحم  بنیز  رب  ادص  نیادیسر  نوخ  میرح  رد  لد  ناهگان 

زاجح وس  کی  الب ، برک و  فرط  کیزاین  رون  يا  هار  نیا  دوریم 
البرک تمس  هب  ای  برثی  يوس  ؟ اجک وگرب  هلفاق  ِگززب  يا 

تسه هچره  دوب و  هچره  اجنآ  مرادتسلا  هاش  يهدادلد  نآ  تفگ 
تسا هدنام  ایرد  دنتفر و  اهجومتسا  هدنام  اجنآ  رد  نم  زا  يرهوگ 

ربب هب  دراد  ارم  ناج  البرکرت  نامشچ  وا  يوس  مراد  هک  نیا 
تفر میهاوخ  اونین  رد  رگج  نوختفر  میهاوخ  البرک  يوس  هب  ام 

ربب يداو  نآ  رد  ار  ام  رتدنترت  نامشچ  امز  رگنب  نابراس 
مینک رپرپ  يهنییآ  رب  هلانمینک  رت  ار  خر  هدید  بآ  ات ز 

تسا هدنام  اهوبس  رد  یَم  یخرستسا  هدنام  اهولگ  رد  ناماهضغب 
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يرگید ياههلان  دوخ  رد  دیديرگید  يالبرک  دش  البرک 
تسیک زوسناج  قه  قه  يادص  نیاتسیچ  متام ز  نیا  دنادیم  البرک 

تفرگ وناز  رب  تسد  دمآ  بنیزتفرگ  وخ  تبرغ  کشا  اب  نامسآ 
تسشن نوگلگ  تبرت  رانک  ردتسب  هدید  رب  ار  هار  شکشا  لیس 

متس ریت  زا  هدیدرگ  نامک  دقمغ  هودنا و  زا  زیربل  یلد  اب 
هرگ لد  ياههدقع  زا  درک  زابهرگ  لکشم  ره  هک ز  نآ  دوشگیم 

نیسح ای  محون  وت  مغ  رحب  هب  يانیسح  ای  محور  دیشروخ  يا  تفگ 
مدمآ مزمز  دزن  رد  ماهنشتمدمآ ، متام  يایرد  رد  ِقرغ 

اخا ای  اجنیا  مهار  هداتفوااخا  ای  اجنیا  مهآ  کی  يهنشت 
رگج نینوخ  یلو  متشگرب  لاحرت  مشچ  اب  ترب  زا  متفر  هک  نم 

؟ درک هچ  نمشد  لد  هتسکشب  ِنم  اب  ؟ درک هچ  نم  اب  ودع  ینادیم  چیه 
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دناهدرب منامرحمان  سلجمدناهدرم  لد  دوخ  هک  یناتخب  هریت 
نیسح مدید  رز  تشط  رد  وت  سأرنیسح  مدیچ  لد  نوخ ز  هچنغ  هچنغ 

اههزین يوس  هداتفا  نم  مشچاههزین  يور  ِهام  يا  نامز  ره 
دوب دیشروخ  کی  درگ  بکوک  دنچدوب  دیما  زا  يرون  اجنآ  مدید 

نیسح ایرد  مغ  مراد ز  ياهدیدنیسح  اپ  زا  ماهداتفا  نیب  زیخ و 

ینشور زرم  يوس  نآ  ات 

تسا بنیز  ار  اونین  میسن  دیوبیم  هک  نآتسا  بنیز  ار  البرک  میرح  دیوجیم  هک  نآ 
تسا بنیز  ار  اقب  بآ  يهمشچ  يراج  درکیگدازآ  يهصرع  ناگنشت  تمس  هک  نآ 
تسا بنیز  ار  یلب » اولاق   » بل يور  دناشنیمالبرک  ناگهدیتلغ  نوخهب  ياپمه  هک  نآ 

تسا بنیز  ار  اههزین  لگ  رکیپ  زا  درک  رودهاگلتق  رد  شرپرپ  کشا  غاب  کی  اب  هک  نآ 
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تسا بنیز  ار  ادج  رکیپ  زا  ياهرس  ین  يورمغ  هودنا و  اب  هدید  يروبص  نیع  رد  هک  نآ 
تسا بنیز  ار  الب  ماش  هتخادنا  الب  ردنیدباعلانیز  وچ  اّرغ  يهبطخ  کی  اب  هک  نآ 

تسا بنیز  ار  افج  داینب  دنادرگ  ور  وریزقشع  هاگیّلجت  زا  صوصرم  ناینب  نوچ  هک  نآ 
تسا بنیز  ار  یضترم  ّیلع  ربص  قطنمرفک و  شیپ  تقیقح  تابثا  رهب  دراد  هک  نآ 

تسا بنیز  ار  ادخ  نوخ  يهدنیاپ  تضهنینشور  زرم  يوس  نآ  ات  قوش  زا  درب  هک  نآ 
تسا بنیز  ارافو  نامیپ  تسکشن  ياهظحلناج  ياپ  ات  دوخ  نامیپ  رد  دنام  یقاب  هک  نآ 

تسا بنیز  ار  ایربک  زبس  نیئآ  درک  هدنزالبرک  رد  هثداح  خرس  زور  زا  دعب  هک  نآ 
تسا بنیز  ار  ایح  بجُح و  لد ، هنییآ  درک  ظفحنتشیوخ  باجح  اب  تراسا  رد  یّتح  هک  نآ 

تسا بنیز  ار  انشآ  مایپ  دوخ  اب  درب  یمرارقیب  لزنم  هب  لزنم  وک ، هب  وک  رسای »  » هک نآ 
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  نیعبرا  يارب 

هدیروش رس 

ار دوخ  هدیتلغ  نوخ  كاخ و  رد  لگ  میوج  رگمار  دوخ  هدید  بالگ  مناشفا  نماد  يور  هب 
ار دوخ  هدیدمغ  رهاوخ  یسانش  لکشم  مه  وتمناد  هگلتق ، رد  ارت  لکشم  متخانشب  رگا 

ار دوخ  هدیکشخ  بل  مدرک  رتکشا  زا  رگممدیشونن  یبآ  تاهدیکشخ  رجنح  دای  هب 
ار دوخ  هدیرُبب  رس  يدرک  رفسمه  نم  اب  هکدیآ  مبل  رب  ناج  تخر  رجه  زا  یتسنادیم  وت 

ار دوخ  هدیروش  رس  لمحم  هبوچ  رب  مدزنم  ار  تینادرگرس  هک  ات  مدید  هزین  يور  هب 
ار دوخ  هدیدرگ  نامک  ّدق  ماهدروآ  هر  ِزنید  باتفآ  يا  تتبرت  نابیاس  ات  موش 

ار دوخ  هدیچ  ياههلال  نیا  منکیم  شراثنهدید  زا  مدیچ  رسای »  » کشا ياههلال  شغاد  ز 

هدیروش www.Ghaemiyeh.comرس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 296زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


259 ص :

لگ يوب 

مدز رتخا  ره  ناج  رب  اههلعش  تروضح  یبمدز  رس  تیالب  برک و  رد  دوب  ییاوه  لد 
مدز رجعم  هیس  اّما  دیفس  میوم  دش  هچ  رگنیسح  ای  تقارف  زا  دوخ  ییادوس  رس  رب 

مدز رکیپ  نآ  ياهگر  رب  هسوبلگ  مدش  مخكاخ  يور  هداتف  رس  یب  ترکیپ  مدید  هک  ات 
مدز رس  متام  لمحم ز  هبوچ  رب  متخوسنم  هام ، يا  اههزین  رهپس  زا  ات  يدز  رس 

مدز رپرپ  یلمسب  نوچ  رفس  نیا  رد  اهرابارچ  یناد  ترهاوخ ، زا  دنامن  يریوصت  ریغ 
مدز رهاوخ  هتشگ  ناشیرپ  يوم  رب  هناشرارقیب  یهاگ  دردمه  رسپ  اب  مدوب  هاگ 
مدز ربکا  تبرت  رب  دوخ  کشا  بالگ  اتالبرک  خرس  رازلگ  رد  دیچیپ  لگ  يوب 

مدز رغصا  هراوهگ  ُدب  هک  همیخ  نآ  رب  رسنم  کیل  متام  دزیم ز  رس  همیخ  کی  رب  هک  ره 
مدز ربمغیپ  ياهلگ  رب  کشا  زا  یمنبشلد  شخبتوارط  رسای »  » نید غاب  دنامب  ات 
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260 ص :
نیعبرا

نافوط رتسب 

مدرک نافوط  رتسب  وت  مغ  زا  ار  هرهچمدرک  ناشوج  همشچ  وت  خر  یب  ار  مشچ 
مدرک ناشیرپ  يوم  دوخ  یناشیرپ  هبمغ  لمحم  رد  مدید و  ین  رس  رب  وت  رس 

مدرک نابیرگ  كاچ  دص  مغ و  زا  متخوسنانک  هلان  نم  هک  بوچ  تبل  هب  دزیم  مصخ 
مدرک ناتسلگ  وچمه  ار  هدکمغ  نآ  جنکیلو  هناریو  هب  دنام  وتز  هلال  کی  هچرگ 

مدرک ناماس  رس و  یب  وت  تبرت  رب  يورناماس  ین  ارم  دنام  يرس  هن  تقارف  رد 
مدرک ناج  رس و  كرت  نم  وت  قشع  هر  ردالب  ریت  رپس  ار  دوخ  رکیپ  متخاس 

مدرک نانآ  هراسخر  كاپ ز  مغ  درگماهدز  نامیتی  ناشیرپ  يوم  رب  هناش 
مدرک ناعنک  فسوی  نآ  تقُرف  رب  هیرگ  « رسای  » يا تفص  بوقعی  مدروخ و  لد  نوخ 
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261 ص :
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  يارب 

باتفآ ترجه 

هنیس هب  مراد  اهغاد  هدیدهب  مراد  اهکشاهنیفس  ار  متام  رحب  ثداوح  بادرگ  هب  يا 
هنیکس هدروآ  هلان  هلال  ياج  ترازم  ربمتام  هودنا و  رازه  اب  رگنب  زیخرب و  رفسمه 

هنیدم يوس  موریم  تیالب  برک و  زا  وت  یببرثی  وت ز  اب  مدمآ  مدوب  وت  هارمه  هک  نم 
هنیرق یب  باتفآ  ترجه  مزور ز  دش  هریتملاله  نوچمه  تماق  وت  تبرت  نابیاس 

هنیک يور  زا  دندزیم  ار  ناکدوک  تنانمشدهنایزات  نانساب و  هفوک  ماش و  ریسم  رد 
هنیمز نیا  رد  دور  نوخ  وت  رهاوخ  مشچ  ود  زاردارب  اّما  ترتخد  هبارخ  جنک  رد  هدنام 

هنیزخ رد  رهوگ  وچمه  دشاب  وت  گنر  نوخ  رعش  « رسای  » هدیدرگ نوگ  هلال  وت  رتفد  گرب  گرب 
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262 ص :
البرک هب  مالسلا  هیلع  نیسح  هلفاق  تشگزاب 

نامسآ غارچ 

تیوس هب  دز  رپ  دش  هناورپ  ملدتیوب  هدروآ  ارم  يداو  نیا  رد 
نم ماهتشگرس  تمغ  زا  نودرگ  وچنم  ماهتشگرب  ارسمتام  نیا  رد 
کشا همه  مزورفا  هلعش  عمش  وچکشا  همه  مزوس ، همه  مجنر ، همه 

اجنیا مدادیم  ناج  وت  اب  دشیم  هچاجنیا  مداشمش  ادخ  اجنیا ، ملگ 
یناج همین  زا  ریغ  هب  نم  زا  دنامنینادب  بنیز  مغ  یهاوخ  رگا 

مناوخب لد  ياههصق  تیاربمناشف  نوخ  لد  زا  دهاوخیم  ملد 
تسهراتسُرپ شنامسآ  ریمضتسهراپ  هراپ  متام  غیت  زک  یلد 

دندرک ریجنز  ار  قشع  مامتدندرک  ریسفت  ار  غاد  تدعب  ز 
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263 ص :

ندرپس ناج  ینعی  وت  زا  ییادجندرسف  نارجه  زا  لگ  دننامه 
دوب بش  لثم  ممشچ  شیپ  رد  ناهجدوب  بل  هب  مناج  مدرکیم و  رفس 

دوب مغ  ِز  رپ  مراب  هلوک  مامتدوب  مرح  مدصق  مدوب و  رفاسم 
رهد رد  تسیک  يو  زا  رتقشاع  وا  ربرهد  رد  تسین  بنیز  رتینیسح ز 

نمشد دوب  مرادتقا  ریسانمشد  دوسآیمن  مراکیپ  ز 
ینامداش مدیدن  ییوم  رسیناهن  غاد  مخ  چیپ و  نیا  رد 

ردارب مدوب  وت  قشع  ریسارفاک  موق  ریسا  نم  مدوبن 
دوب لد  حرش  نتفگ  وت  اب  دوخ  مغدوب  لد  حرط  نتشگ  وت  لابندهب 

درکیم حرش  کیاکی  ار  دوخ  مغدرکیم  حرط  ات  ار  وت  لصو  ملد 
لصاح غاد  زج  نآ  حرش  درادنلد  ارم  دزوسیم  هک  ییاهمغ  هچ 

مدید هزین  رب  وت  يور  لالهمدیچ  قشع  غورف  زا  رون  لگ 
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264 ص :

دوب نیمز  يور  نامسآ  غارچدوب  نیگن  لثم  ترس  رز  تشط  هب 
یتسشن رتسکاخ  يور  یتفر  ویتسسگ  ار  مناج  دیشروخ  اله ،

تشاد رظن  ّدم  ار  وت  قشع  طقفتشاد  رفس  نیا  رد  لد  هک  ییاه  مغ  ز 
چیه مرگید  دوب و  قشع  يدوب  وتچیپ  يرفولین  هنیس  نورد 
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265 ص :

رارقیب

ینیشتآ بلق  وت  زوس  رگج  غاد  زا  مرادینیعبرا  رگ  درذگب  تزادگناج  قارف  زا 
ینیبن تلاح  نیا  هب  ار  بنیز  هک  ات  مدیما  دوبمغ  رد  هقرغ  رارقیب و  لاح و  هتفشآ  لد  هتسخ 

ینیبج هتسکشب  هک  مه  مراد  هتسکشب  لد  مهنمشد  هتسکشب  نیک  گنس  زک  وت  یناشیپ  وچمه 
ینیعم ین  يرای ، هک  ین  یهانپ ، ین  يدیماینبنیز ، رهب  زا  دنامن  رگید  قح  فطل  زج  وت  دعب 

ینیبم نآرق  رطع  نوچ  ارم  ّهلا  مالک  يانم  مربیم  تمان  هک  ات  مغ  ارم  لد  زا  دربیم 
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266 ص :

نیعبرا نارازه 

دوب نیمز  شوغآ  رد  مخرس  لگدوب  نیگهودنا  غاد  درد و  زا  ملد 
دوب نیعبرا  نارازه  نم  ياربکیل  نیعبرا  کی  وا  غاد  زا  تشذگ 

نیعبرا

تسا نیدباعلانیز  يوم ، ناشیرپتسا  نیمغ  بنیز  اههلال  غاد  ز 
تسا نیعبرا  ار  ادخ  نادیهشمغ  هصرع  دش  البرک  هرابود 
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267 ص :

هنیدم يوس  هب  البرک  زا  هلفاق  تکرح 

هراشا
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268 ص :
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269 ص :

نامسآ ات  هلعش 

نم رات  بش  عمش  وت  يور  دوب  هک  يانم  رای  نم  هم  يا  وت ، يوک  زا  مور  یم 
نم رابنوخ  لد  نیا  دور  برثی  هب  وت  یبالبرک  رد  هدمآ  ماهتسخ  لد  وت  اب 

نم رالاس  هلفاق  مغ  تشد  نیا  رد  هتفخهآ  کشا و  رد  هلفاق  البرک  زا  دور  یم 
نم رایسب  مغ  زا  رت  هاگآ  دوش  یمار  هتشگ  مخ  تماق  نم  دنیبب ز  هک  ره 

نم رادیدب  غاد  لد  ِيوس  نآ  زا  دیآیلو  ردارب  وت  یب  موریم  نطو  يوس 
نم راسخر  هب  هدنام  تمغ  رابغ  درگیلو و  مدومن  هیرگ  اهراب  وت  مغ  زا 

نم رادلد  لد و  يا  مهرمه  ایبو  زیخمور  برثی  بناج  ترب  زا  یلد  هچ  اب 
نم راوید  هب  هیکت  هدز  متام  هک  هآنم  مشچ  رذگهر  هدش  نوگلگ  هک  هآ 
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270 ص :

نم رازلگ  هب  هلال  رگد  هدنامن  چیهموریم  نازخ  هب  ور  مدمآ  راهب  لثم 
نم راتفگ  هلعش ز  دکچیم  نیمز  يورلد  هودنا  زا  رسای »  » نامسآ رگا  تخوس 
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271 ص :

نت ود  داتفه و  غاد  ناگتخوس 

میاهدمآ اونین  اون ز  روش و  ردمیاهدمآ  ازع  رد  هنیدم  رهش  يا 
میاهدمآ البرک  ماش و  هفوک و  زانت  ود  داتفه و  غاد  ناگتخوس  ام 

هنیدم هب  هلفاق  دورو  رد 

نازخ گنر 

هنیدم يا  میامیس  تبرغ  درگ  تفرگبهنیدم  يا  میآیم  تیوس  هب  البرک  زا 
هنیدم يا  میاوأم  مغ  يداو  دیدرگبنیز  راز  لاح  زا  ینادب  رگا  یهاوخ 

هنیدم يا  میاهلگ  نیک  زا  دندش  رپرپنیچلگ  رپ ز  تشد  کی  لگ ، کچوک  غاب  کی 
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272 ص :

هنیدم يا  میاوآ  هتفرگ  نازخ  گنرمیولگ  نشلگ  زا  هلان  دیکچ  هک  سب 
هنیدم يا  میاپمه  دمآ  هیاس  هیاس  مغینامداش  هظحل  کی  مدیدن  رفس  نیا  رد 

هنیدم يا  میاهنت  ردارب  یب  هک  ینعینم  لد  يهنییآ  دوب  نم  نیسح  اهنت 
هنیدم يا  میایرد  ششیپ  هب  نم  هرطق  مغهودنا  جوم  هک  سب  زا  مدوجو  رد  هتسشنب 

هنیدم يا  میادیپ  متامربا  تشپ  رداّما  شیوخ  کشا  رد  نم  مدش  مگ  هام  نوچ 
هنیدم يا  میارهز  لسن  رازگتمدخاتفگو  تفرگ  رسای »  » ییانشور کشا  نیز 
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273 ص :

اهیعابر

هراشا
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274 ص :
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275 ص :

بان رهوگ 

هَّللادبعابا ای  تایح  بآ  يوهَّللادبع  ابا  ای  تالص  حور  يا 
هَّللادبعابا ای  تادفب  ناج  يامزوسیم  وت  يور  رجه  هلعش  زا 

نوخ لمحم 

درب مهاوخ  ایربک  خرس  نشلگ  اتدرب  مهاوخ  اههلال  روضح  هب  ار  لد 
درب مهاوخ  البرک  هب  نوخ  لمحم  ابهدید  هار  ِز  ار  هتسخ  رئاز  نیا 
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276 ص :

ادصمه

وت اب  میادصمه  قشع  ندناوخ  ردوت  اب  میانشآ  شیوخ و  هناگیب ز 
وت اب  میالبرک  راید  يوپهرنیسح  نینوخ  تبرت  رپسهر  يا 

ماج ال

همه مییال  ماج  قشع و  ْیَم  زا  تسمهمه  مییالو  رابنوخ  رگنس  رد 
همه مییالبرک  مایق  لسن  زامیتفر  تداهش  يداو  يوس  نآ  ات 
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277 ص :

البرک ناگتخابلد 

نیسح مییالب  جنر و  اب  هتخیمآنیسح  مییالو  لها  هر  كاخ  ام 
نیسح مییالبرک  ناگتخابلدمییوگیم  مغ  ترسح و  اب  هک  تس  يرمع 

دنمزاین

نیسح بآ  زا  تشگن  یهت  مشچ  نیانیسح  باتیب  تشگ  وت  مغ  لد ز  ات 
نیسح بایرد  شیوخ  يادگ  هظحل  کیمهاگرد  نیا  دنمزاین  تس  يرمع 
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278 ص :

البرک ترسح  رد 

نیسح میریگب  رب  هب  ار  وت  ربق  اتنیسح  میریذپ  ناجهب  تمغ  ردقنآ 
نیسح میریمب  البرک  ترسح  ردوت  مغ  ناگتخوس  ام  هک  دنسپم 

نوخ بکرم 

مییآیم ال »  » خرس میرح  شوخ ز  رسمییآیم  الب  يداو  ِز  قشع  يا 
مییآیم البرک  هب  نوخ  بکرم  ابهَّللاراث  تبرت  ناگتفیش  ام 
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279 ص :

قشع هولج 

مییارحص لد  ناشورخ  نافوطمییایرد  هنهپ  دنلب  جوم  ام 
مییآیم البرک  شابم  هدرسفانیبب  قشع  هولجو  ياشگ  شوغآ 

میهاوخیم ار  وت  لصو  البو  برک  ياقشع  يداو 

نوخهب میتشون  یقشاع  يداو  ردمیهار  رد  ام  هک  شوغآ  وت  ياشگب 
میهّللا راث  ربق  ناگتفیش  ام 

6 (1)

اه تشون  یپ 

. َّۀلِّذلا اَّنِم  تاْهیَه  مالسلا : هیلع  نیسحلا  مامالا  لاق  (. 1  ) 1
. ٌداهِجَو ٌةَدیِقَع  َةایَحلا  َّنإ  (. 1  ) 2

هیآ 169 نارمعلآ ، هروس  َنُوقَزُْری .» ْمِهِّبَر  َْدنِع  ٌءایْحَأ  َْلب  ًاتاْومَأ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  (.» 1  ) 3
هدش هراشا  البرک  رد  ترضح  نآ  بئاصم  هب  شنایاپ  هدیدرگ و  زاغآ  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  تدالو  زا  هک  الاب  دنب  بیکرت  ( 1  ) 4

. تسا هدیسر  پاچهب  لماک  روطهب  شندش  تمسق  دنچ  زا  يریگولج  يارب  اهنت  تسا ،
.1385 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، اب  سفن  مه  ییاروشاع  رعش  هعومجم  رسای ،)  ) يرات دومحم   5
.1385 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، اب  سفن  مه  ییاروشاع  رعش  هعومجم  رسای ،)  ) يرات دومحم   6

. 1385 ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 البرک ، اب  سفن  مه  ییاروشاع  رعش  هعومجم  رسای ،)  ) يرات دومحم  - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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